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FOGADÓÓRA

» » RETTEGI ATTILA önkormányzati
képviselő március 16-án 15-16
óráig a Városháza földszinti tanácskozótermében (Kossuth L.
u. 1-3.) fogadóórát tart.
» » KELEMEN KRISZTIÁN, a 9. számú
választókerület önkormányzati
képviselője március 16-án 1617 óráig a Bokréta Bölcsődében
(Barátság u. 22.) fogadóórát tart.

Anyakönyvi hírek
SZÜLETÉS: Bögöti Zsolt Ferenc és Mersits Klára

leánya: Anna, Fördős Ármin Árpád és Hende
Mónika leánya: Hanna, Horváth Krisztián és Joó
Anna fia: Marcell Máté, Giczi István és Blázsovics
Nikoletta fia: Áron, Kajcsos László és Varga Krisztina fia: Barnabás, Szabó Gábor és Horváth Kitti
fia: Máté, dr. Sinkó Zoltán és Varga Diána fia: Zoltán, Doncsecz Zsolt és Petrovics Magdolna leánya:
Vanda, Rakos Péter Ervin és Kovács Mónika fia:
Szabolcs, Kovács Péter és Kertész Csilla fia: Gergő
Botond, Böröndi Ádám és Kondics Erika fia: Marcell, Molnár Mihály Ferenc és Botló Klaudia fia:
Armandó Renátó, Katona András István és Simon
Lilla leánya: Jázmin, Tömő Miklós és Novák Rita
Ágnes fia: Vendel, Kiss Ervin és Mógor Kitti fia:
Okostelefonjával próbálja ki a cikkeink melletti Máté, Ambrus Krisztián és Unger Ildikó fia: Máté,
QR-kódokat. A megjelenő linkre kattintva meg- Szőke Csaba és Weinhoffer Anita fia: Alex
nézheti videóinkat, valamint bővebHÁZASSÁG: Pachner Ádám Ottó és dr. Nagy Zsófia
ben olvashat témáinkról a SzombatHALÁLESET: Klemencsics Károlyné Nickl Máhelyi Televízió videós hírportálján.
ria Magdolna, Istenits Rezsőné Rónás Karolina,
www.sztv.hu
Wölfinger Viktor, Krekács Tibor Mihályné Unger

OLVASSON QR-KÓDDAL!

GYEPMESTERI
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Állategészségügyi és Ebrendészeti Szolgálatot (volt Gyepmesteri telepet) a Hajnóczy u. 1. szám alatt március
1-jétől a közterület-felügyelet működteti.
TOVÁBBTARTANI NEM SZÁNDÉKOZOTT KUTYA, MACSKA

beszállítása: 3 000 Ft

KÖZTERÜLETRŐL BEFOGOTT EB igazolt gazdája által

történő elvitele: 3 000 Ft

NAPI TARTÁSI DÍJ: 1 000 Ft
ÚJ GAZDÁHOZ JUTTATOTT EB: 5 000 Ft, ez tartalmaz-

za a veszettség elleni védőoltás, a féregtelenítés,
a mikrochip-behelyezés és az oltási igazolvány
költségeit.
ÚJ GAZDÁHOZ JUTTATOTT MACSKA: 2 500 Ft, ez tartalmazza a macskanátha és fertőző bélgyulladás elleni védőoltás, féregtelenítés és oltási igazolvány
költségeit.
VESZETTSÉGRE IRÁNYULÓ HATÓSÁGI MEGFIGYELÉS esetén a tulajdonos által visszavett állat: 1 000 Ft/nap
MIKROCHIP-BEÜLTETÉS: 3 500 Ft
KISÁLLATTETEMEK MEGSEMMISÍTÉSI DÍJA: 200 Ft/kg
A szolgálatnál leadott és talált kutyák és cicák
örökbe fogadhatók. www.kfszombathely.hu

Mária Terézia, Pék Istvánné Simon Gizella, Horváth Takács György István, Eberhardt Istvánné
Pungor Teréz, Janzsó Ferencné Poór Anna, Devecser Zsolt István, Bolla Dezső, Kiss Béláné Dobos
Mária, Steffer József, Somogyi Ernőné Németh
Rozália, Takács Zoltán, Falvai Elekné Mikolics
Irma, Kulcsár János, Pintér Buruzs Gyuláné Pál
fi Éva, Mihalik Béla, Polgár Éva, Császár Tibor,
Böcskei Ferenc, Némethné Devecseri Mária, Szalay Sándor Lajosné Süle Mária Anna, Horváth
Istvánné Kiss Irén, Kovács Emil, Pap Lajos Józsefné Kövesi Julianna, Pőcze István, Pukler Józsefné
Hoós Rozália, Bödör Ferenc, Cserhalmi Sándor,
Babos Ferencné Ugi Judit Ilona, Rudolf Károly József, Böcskei Pál, Stampf János, Katavics Ferencné Horváth Mária, Dr. Tolnai Balázsné Horváth
Ildikó Ágota, Pintér Imréné Török Mária, Kramli
Frigyes Kelemen, Jánny Péter, Klujber Ferenc,
Bela Istvánné Oláh Jolán Mária, Perger Jánosné
Kun Erzsébet, Giczi János, Németh Gyula, Bazsó
György Tibor, Stieber Jánosné Dombai Erzsébet,

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV ELEKTROMOS ÉS
ELEKTRONIKAIHULLADÉK-GYŰJTÉS
A TÉRÍTÉSMENTES E-HULLADÉKGYŰJTÉS IDEJE:

március 21. (szombat) 08.00–13.00
TELEPÍTETT GYŰJTŐHELYEK:

– Stromfeld lakótelep, LIDL-parkoló
– Oladi iskola – Kodály Z. úti parkoló
– Zanati út – Pálya út parkoló

LEADHATÓ ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK: háztartási
berendezések, szórakoztatóelektronikai cikkek,
képernyős elektronikai berendezések, számítógépek, egyéb irodatechnikai berendezések, elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok,
játékok, szabadidős és sportfelszerelések. Az elektronikai hulladék csak ép állapotban gyűjthető!

KIHIRDETETT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
FEBRUÁR 27-ÉN: 8/2015.(II.27.) a települési támo-

gatás keretében nyújtott ellátások és a szociális
szolgáltatások helyi szabályozásáról.
12/2015.(II.27.) Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/20014.(XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról.
MÁRCIUS 2-ÁN: 9/2015.(III.2.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjáról szóló 11/1993.(IV.1.) rendelet módosításáról.

MÁRCIUS 4-ÉN: 11/2015.(III.4.) az önkormányzat

2015. évi költségvetéséről.

MÁRCIUS 10-ÉN: 10/2015.(III.10.) a helyi építészeti

értékek védelméről szóló 29/1993.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
MÁRCIUS 3-ÁN kihirdetésre kerültek a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.
február 26-ai Közgyűlésén hozott 48/2015.
(II.26.) – 102/2015.(II.26.) Kgy. számú normatív
közgyűlési határozatok.
Részletek: www.szombathely.hu
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TELJESEN MEGÚJUL SZOMBATHELY ZÖLD SZÍVE

Gyurácz Ferenc

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. ütemében megújul a szombathelyi
Csónakázó-tó és környéke. A projekt kivitelezéséről a helyszínen szerzett
tapasztalatokat Puskás Tivadar polgármester és Koczka Tibor alpolgármester.
FOTÓ: CSEH GÁBOR

A LELKI EGÉSZSÉG
FORRADALMA

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia harmadik
ütemében, a Csónakázó-tó és környezetének
megújításával épül ki Szombathely új városligete. A fejlesztés összköltsége 757 millió forint,
ebből 732 millió forint az Európai Unió és a magyar kormány támogatása.
A tó közvetlen környezetében zajló munkálatokat megtekintette Puskás Tivadar polgármester
és Koczka Tibor alpolgármester. A városvezetőket a kivitelező cégek vezetői tájékoztatták a
jelenlegi készültségről és a várható befejezési
határidőről.
Az első munkaterület az új csónakkölcsönzőnél
volt, ahol a végéhez közeledik a nyilvános mellékhelyiség építése. Az épület emeleti szintjén
egy kávézó létesül, amely várhatóan május végére, június közepére készül el. Épül az a rámpa is,
amelyik lehetővé teszi az akadálymentes lejutást
a parkolóból a tópartra.
Szerkezetkész állapotban van a szigetre bevezető új híd, amelyen még a korlátépítés, és a világítás kiépítése van hátra. A hídhoz kapcsolódó
parkoló és tér kialakításának a határideje 2015.
május 31.
A korszerű közvilágítás már másfél hónapja
működik. A szigeten jelenleg a terep- és a sétányok rendezése zajlik, csak az utolsó fázisban
történik meg a virágok kiültetése.
„Itt most nem csupán a Csónakázó-tó környéke
szépül meg, hanem ez a hely a jövőben Szombathely rekreációs központjaként működhet” –

fogalmazta meg a véleményét Koczka Tibor
alpolgármester. A város mindent megtesz azért,
hogy ez így legyen – tette hozzá. Minél több
programot szeretnének idehozni, s széles skálán kívánnak sportolási lehetőséget teremteni.
Szombathely költségvetésében szerepel egy
hárommillió forintos összeg, amely arra szolgál, hogy a Savaria Egyetemi Központ hallgatói,
sportegyesületének versenyzői, s a rekreációs
szak oktatói hétről hétre rekreációs programokat szervezzenek a Csónakázó-tó térségébe.
Ezeken a szombathelyiek ingyenesen vehetnek
részt. Az alpolgármester szerint az lenne a jó,
ha itt a város lakói a hét minden napján találhatnának olyan sportolási lehetőséget, ami
mozgásra késztetné az embereket. „A helyszíni
bejárás célja az volt, hogy áttekintsük az egyes
projektelemek kivitelezésének készültségi fokát” – kezdte a tapasztalatok összegzését Puskás
Tivadar polgármester. A tó melletti fejlesztéseken túl a projekt része a Mesevár Óvoda már
megvalósult felújítása, és az Illés Akadémia öltözőinek a bővítése és korszerűsítése. A polgármester megállapította, hogy a Csónakázó-tó új
hídja elkészült, de azért itt még akad tennivaló.
A projektelemek készültségi állapota alapján
valószínűsíthető, hogy június közepére elkészül
az egész komplexum. Ez pedig azt jelenti, hogy
Szombathely Zöld Szíve teljesen megújul és a
Csónakázó-tó környékét birtokba vehetik újra
» edz
a látogatók és a szombathelyiek. 

Az 1848. március 15-ei békés pesti forradalom és sok kis vidéki társ-eseménye a magyar
nemzet életakaratának, lelki egészségének jelképe és ünnepe. A Berzsenyi korában kezdődő, Széchenyi vezérletével folytatódó hosszú
reform-vajúdás gyönyörű-szép szüleménye.
A hagyományból szervesen kinövő „haladó” Magyarország méltó igény-bejelentése: a
tradíciókat megtartó új világ építésére. Kell a
múlt, de változások is kellenek, mert az marad
meg, aki alkalmazkodik. Megtanultuk ezt jól
az igazságos Mátyás halála óta eltelt három
és félszáz küzdelmes esztendőben. Keserves
lecke volt: kis híján belepusztultunk előbb a
török, majd a felszabadult országot kisajátító
osztrák „jóvoltából”. Mígnem a XVIII. század
hosszú, békés építkezése megerősítette országunkat, nemzetünket annyira, hogy a következő évszázadban már középkori fényének helyreállítására merészelt gondolni. A dicsőséges
magyar reformkor, s az ezt beteljesítő március
15-e igazi célja – az én olvasatomban – Magyarország történelmi helyének visszaállítása,
a magyar igazság érvényesítése volt. S majd
újabb fél évszázad múltán, a honfoglalás millenniumának ünnepségein végre valóban úgy
érezhette a nemzet meghatározó része, hogy
már-már sikerült… Szombathely egykori díszpolgára, a sajnos mindmáig méltatlanul elfeledett és megbélyegzett Rákosi Jenő ebben a
lelkesítő hangulatban fogalmazta meg a harmincmillió magyar álomképét – amely, mint
egy történeti demográfusi számításból tudjuk,
egyáltalán nem volt képtelenség: már az 1980as évekre megvalósult volna, ha a békés fejlődés folytatódik…
Célunk ma is: Magyarország boldogulása.
Eszményeink ma is tiszták, erőszakmentesek.
Az újabb kegyetlen korszakok ellenére, melyek
nyomán hazánk természet adta területének
kétharmada már nincsen birtokunkban, lélekszámunk pedig – a mesterséges országhatáron
innen és túl – napról napra csökken, ma sem
mondhatunk le nemzetünk alapvető jogairól,
a magyar igazság érvényesítéséről.
Dolgunk nem könnyebb, mint 1848 nemzedékéé volt. Nemcsak megcselekedni, de meglátni
és helyesen értelmezni sem egyszerű a mai
zavaros időkben tennivalóinkat. Szükségünk
van Petőfi barátja, a nagyszalontai jegyző biztató szavára: „Légy hű, s bízzál jövődbe,, nemzetem…”
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GASZTROKLUB IDŐSEKNEK
Nagy volt a sürgés-forgás hétfőn a kereskedelmi
és vendéglátói szakképző konyhájában. Az Aktív
Időskor Szombathelyen programsorozat ez alkalommal új lehetőséggel várta a nyugdíjasokat:
a gasztroklub tagjai kéthavonta tanulhatnak új
fogásokat, melyeket próbaként a helyszínen el is
készíthetnek.
„Csináltunk túrófánkot, szalagos fánkot, cseh
fánkot, tarkedlit, és ami érdekesebb, kapros-túrós fánkot és virslis tekercset, mindegyik nagyon
finom lett” – osztotta meg élményeit a Szombathelyi Televízió Híradójával Németh Mariann.
Tavaly közel 3500-an vettek részt a programsorozat eseményein, köztük Fa Józsefné is:
“Sikerült a múlt évben Budapestre eljutni, a hadtörténeti múzeumba és a Parlamentbe, ahol
polgármester úr személyesen vezetett el minket
például a gobelinterembe, kimehettünk az erkélyre, a vadászteremben is voltunk, sőt még a
Seuso-kincseket is megnéztük.”
Puskás Tivadar polgármester, aki meglátogatta a
gasztroklub első foglalkozását, elmondta, hogy
az időseket 2015-ben is több ingyenes közös
programra várják, egyebek mellett a Püspöki
Palotába, hangversenyre, múzeumi kiállításra
látogathatnak el, és egy színházi előadást is megnézhetnek majd.
» nm

KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE
Az önkormányzat az Aktív időskor Szombathelyen programsorozat keretében áprilisban
budapesti kirándulást szervez. A szombathelyi
lakóhelyű, hatvan év feletti nyugdíjasok a Terror
Háza kiállítását és a Magyar Állami Operaház
épületét tekinthetik meg. Legfeljebb hatszáz jelentkezőt várnak, a részvétel ingyenes. A kiránduláson induláskor a személyi igazolvány és a
lakcímkártya felmutatása szükséges.
JELENTKEZÉS: március 16-án és 17-én 8.00-12.00
és 13.00-16.00 között.
TELEFON: 520-270, 520-133, 520-620, 520-151,
520-149, 520-158.
Egy jelentkező legfeljebb két személy részvételi
szándékát jelezheti.

MEGÉPÜLHET A KERÉKPÁRÚT ZANATIG
Pont kerülhet az évek óta húzódó Szombathely – Zanat közti kerékpárút-ügy
végére. A kivitelező biztosította a várost arról, hogy rendelkezik a szükséges
anyagi forrásokkal, így a munkálatok ebben az évben elkezdődhetnek.

FOTÓ: BERTA NORBERT
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BIZTONSÁGOSABB LESZ A BICIKLIZÉS ZANAT ÉS SZOMBATHELY KÖZÖTT

„A jelenlegi városvezetés legfőbb célja, hogy elkészüljön a zanati kerékpárút!” – hangsúlyozta
Lendvai Ferenc. 2008 óta – több választási cikluson átívelően – a kivitelező újabb és újabb határ
időt kapott, de egészen a legutóbbi közgyűlésig
érdemben semmi nem történt. A szombathelyi
városatyák februári tanácskozásán azonban megjelent a cég jogi képviselője.
„A közgyűlés a fennálló szerződést meghosszabbította másfél évvel, azzal a kitétellel, hogy májusban felülvizsgáljuk: hol tartanak a munkálatok.
Jelenleg a kisajátítás zajlik. Amint ez véget ér, megkezdődhet az építés” – tájékoztatott a tanácsnok.
A Szombathely és Zanat között közlekedő kerékpárosok most a forgalmas körgyűrűn keresztül

közelíthetik meg úti céljukat. Több száz kamion és
más gépjármű szeli át naponta azt a csomópontot.
A közeli nagyáruház melletti füves területen keresztül halad majd a kerékpárút, amelynek a februári közgyűlési határozat értelmében meg kell
épülnie.
„A társaságnak az én információim szerint megvan a megfelelő fedezete, hiszen az összeg, amelyet a város részére lekötött, jóval meghaladja
az ötszázmillió forintot” – fogalmazott Kövesdi
Zoltán, a kivitelező jogi képviselője.
A Szombathely és Zanat közötti biztonságos kerékpárút építésének költsége mintegy háromszázmillió forintból. Azt várhatóan jövő szeptemberben vehetik birtokukba a biciklisek. 
» sd

ÚJ RENDŐRAUTÓK A MEGYE ÚTJAIN
Központi költségvetési keretből a Vas Megyei
Rendőr-főkapitányság gépjárműflottája is új
gépkocsikkal gazdagodott. Ezek között vannak
megkülönböztető jelzésű, és ügyintézésre alkalmas, jelzés nélküli autók is. Összesen harminchat,
különböző típusú autót kapott a főkapitányság,
ezek nagy részét március 6-án adtak át. A megkülönböztető jelzéssel ellátott autókat rendészeti
csomaggal is felszerelték. A sötétített, megerősített üveg, a különböző tárolók nemcsak a kényelem, hanem a biztonság miatt is fontosak. Mesics
Ferenc üzemeltetési csoportvezető elmondta,

hogy a kívülről is jól látható fényhíd és a rendőrségi jelzések mellett egyéb, a mindennapi rendőri
munkához szükséges eszköz: például rádió, töltővel ellátott ledlámpa került a kocsikba. A belső
utastérben ráccsal választották le a csomagtartót,
valamint a csomagtér rekeszeiben golyóálló mellényeket is tárolhatnak. A járművek nagy segítséget jelentenek a mindennapi munkában, emelte
ki Tiborcz János főkapitány; aki elmondta azt is,
hogy az új járműveket a korábban lízingelt gépkocsik kiváltására kapták, és azok a megyei rendőr-főkapitányság tulajdonába kerültek.
» bb
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EGY HELYRE KERÜLHET A VASÚTÁLLOMÁS
ÉS A BUSZPÁLYAUDVAR

HATÁRON TÚLI
SZÖVETSÉGESEK

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Szombathely új, hosszútávú településfejlesztési koncepciójának és stratégiájának
kidolgozása során 2011-ben ismét napirendre került a vasútállomás térségében
egy korszerű, a vasúti és az autóbuszos közlekedést összekapcsoló intermodális
közlekedési csomópont létrehozása. A tervezett helyszínt megtekintette Puskás
Tivadar polgármester és Illés Károly alpolgármester.

Szombathelyen a 2000-es évek elején merült
fel először az a gondolat, hogy az Ady téri autóbusz-pályaudvart a vasútállomás mellé kellene telepíteni. Ennek egyik praktikus indoka
az volt, hogy a közösségi közlekedést igénybe
vevők gyakran kényszerülnek arra, hogy kétféle
járművet is használjanak. Ennek a megoldása
azonban nem is mindig egyszerű, ha egymástól
viszonylag távol van az autóbusz-pályaudvar és
a vasútállomás. Szombathelyen ezen túlmenően
városrendezési szempontok is indokolják az intermodális közlekedési csomópont létrehozását.
A vasútállomás mellett rendelkezésre áll a terület,
miközben az Ady téri buszállomás helyét városképi szempontból is jól lehetne hasznosítani. Az
ötletet azonban nem követték tettek, ugyanis hiányzott a forrás a megvalósításhoz. Később próbálkoztak magántőke bevonásával is, ám nem
sok eredménnyel. Szombathely jelenlegi vezetése
azonban szívügyének tekinti a beruházás megvalósítását.
„Az önkormányzat régóta tervezi, hogy a vasútállomás mellé telepíti az autóbusz-állomást”
– jelentette ki a vasútállomás melletti helyszín
megtekintése után Puskás Tivadar polgármester,
aki Illés Károly alpolgármesterrel együtt nézte meg, hogy a tervek szerint mi, hova kerülne.
A polgármestertől megtudtuk, hogy 2011-ben, a
településfejlesztési koncepció és stratégia kidol-

gozásakor gondolták újra a város közösségi közlekedését, amelyben fontos szerepet szántak az
intermodális csomópontnak. A beruházás előkészítéseként – pályázati forrásból – megbízást
adtak a csomópont megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Időközben kidolgozták a
terveket is, és bíznak abban, hogy 2014-2020-as
európai uniós pályázatokból finanszírozni tudják
a megvalósítást.
Illés Károly alpolgármester arról beszélt, hogy
város vezetése elkötelezett az intermodális csomópont megvalósításában. A pénzügyi háttér
megteremtéséhez elsősorban az Integrált Közlekedési Operatív Program (IKOP) forrásaira számítanak. A tervek megvalósítására a terület rendelkezésre áll, a beruházás várható összköltsége
ötmilliárdra forint. Volt ennél több is, de ahogy
az alpolgármester elmondta, a célszerűség és az
ésszerűség határain belül kívánják ezt a fejlesztést megvalósítani.
Az intermodális közlekedési csomópont nagy
előnye, hogy az autóbusz-pályaudvar közvetlenül
kapcsolódik majd a vasútállomáshoz, így nem
okoz nehézséget az egyik közlekedési eszközről a
másikra való átszállás. Ráadásul az intermodális
központ több lesz, mint egy pályaudvar, hanem a
város egyik központi létesítményévé válik, mivel
itt a tervek szerint szolgáltatások sorát is igénybe
vehetik majd a város lakói és az utazók.  » edz

A jövőben erősítené külföldi kapcsolatait a
Vas Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége. Különösen Burgenlanddal és Stájer
országgal működnének együtt a termelés, a
foglalkoztatás és az oktatás fejlesztése, bővítése
érdekében. Ennek apropóján a héten az EPCOS
Kft.-ben látták vendégül a Burgenlandi Iparszövetség tagjait. A helyszínválasztás sem volt
véletlen: az elektronikaialkatrész-gyártó cég
beruházásáról – kormányzati támogatással a
már meglévő mellé tíz és fél milliárd forintból
új csarnok épül a Csaba utcában – is beszámoltak a vendégeknek. A gyár ügyvezetője, Takács
Balázs arról beszélt, hogy a belföldi és a külföldi kapcsolatépítést egyaránt fontosnak tartják,
hiszen ezeknek köszönhetően tapasztalatokat
is gyűjthetnek, amit beépíthetnek saját vállalati stratégiájukba. Kondor János, a Vas Megyei
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetségének
elnöke hangsúlyozta: az elmúlt években részt
vettek a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ létrehozásában, a gépészmérnökképzés elindításában, és dolgoztak a válság
okozta problémák elhárításán. A közeljövő
legfontosabb feladatának jelölték meg a határon átnyúló projektek kidolgozását, elindítását.
A magyar-osztrák szakemberek tanácskozásának célja egymás megismerésén túl az volt,
hogy részletesen egyeztessék az együttműködés jövőbeni lehetőségeit. A tervek szerint
több területen is lehetnek közös programjai a
két szervezetnek. „Előzetesen már beszéltünk
róla, hogy ezek elsősorban a foglalkoztatással
kapcsolatos feladatok. Lehetőség lesz eszme- és
tapasztalatcserére, az érdekek együttes érvényesítésére, technológiai részletek megbeszélésére”
– mondta Manfred Gerger, a Burgenlandi Iparszövetség elnöke.
» eb
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ALMA ÉS FÁJA - STRATÉGIAI TÁRSASJÁTÉKOK

Milyen a jó játék? Gondolkodtat, kreativitásra késztet, nem agresszív, és együtt játszhat vele a család!

A Kanizsai Dorottya Gimnázium matematika-fizika szakos tanára, Sinkó Andrea pár éve a Waldorf-iskolában
is kipróbálta magát. Akkor született az ötlet, hogy olyan játékokat találjon ki, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz,
és segítik annak elsajátítását. Egykori tanítványával, Joó Barbara matematika-fizika szakos tanárral együtt találták ki,
hogy a hatos szám megtanításához a dobókockát, az egyeshez a Soliter játékot tudják kiválóan használni.
Eztán már tudatosan keresték a lehetőségeket.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Sinkó Andrea épp egy szóbeli érettségi vizsgán
hallgatta az egyik diák feleletét a római korról,
amikor eszébe ötlött egy gondolat. Nehogy tovaszálljon, papírra vetette az első játék ötletét.
Otthon elővette a vázlatot, továbbgondolta, és
megalkotta a játékszabályt. Mivel a rajz nem az
ő szakterülete, segítséget kért Sinkó Gabriella,
egykori kanizsais diáktól, aki aztán megrajzolta
az első táblát.
Három történelmi témájú stratégiai játék készült
el, melyek az Ave Savaria, a Lucius Savariában
és a Romkert címet kapták, majd megszületett
a Legendás játékok című gyűjtemény, ahol minden játék egy történet köré fonódik. Odaképzelhetjük magunkat Savaria utcáira, a helytartói
palota mozaikos termébe, vagy az Iseum oszlopai közé. A városunkba érkező vendégek ezekkel a játékokkal magukkal vihetnek egy „szeletet”
SINKÓ ANDREA A TÁRSASJÁTÉK SZABÁLYAIT MAGYARÁZZA A DIÁKOKNAK
Savaria egykori életéből.
A kisebb gyerekekről sem akartak megfeledkezni, ezért elkészítettek egy betlehemes játékot az festőművész formálta meg égetéses és szitanyo- a szent életét, tevékenységét feldolgozó társasjáték, de formálódnak már a Sopron, Aquincum
óvodás, és az Ókori játékok gyűjteményét a kis másos technikával.
iskolás korosztály számára. A fatáblákat Meláth További ötletek várnak megvalósításra. A Szent és az ausztriai Carnuntum városhoz kapcsolódó
» ve
Szilvia építész tervező művész és Bodó Mária Márton-emlékév közeledtén papírra került egy, táblák is.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint pályázatot hirdet
az általa fenntartott költségvetési intézmény,

 www.sztv.hu  szombathelyi7.hu

a Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati
biztosi feladatainak ellátására.
A részletes ajánlattételi felhívás letölthető: http://
www.szombathely.hu/onkormanyzat/palyazatok/onkormanyzati/ címről.

A pályázatot 2015. március 23-án 10.00 óráig
kell benyújtani a szombathelyi Polgármesteri
Hivatal egészségügyi és közszolgálati osztálya
részére, vagy postai úton ezen határidőig kell
beküldeni.

ÜNNEPI HÍRADÓ
S Z O M B AT H E LY I T E L E V Í Z I Ó
2015. MÁRCIUS 15. 18:00

ÖSSZEFOGLALÓ A MÁRCIUS 14-15-I PROGRAMOKRÓL

Egyszer volt
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NEM HIRDETTEK GYŐZTEST

KALENDÁRIUM
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

A zsűri különdíjat ítélt oda a Szent Márton születésének 1700. évfordulójára
meghirdetett drámapályázatra érkezett 48 pályamű közül ötnek. Néhány héten
belül eldől, műsorára tűzi-e valamelyik darabot a Weöres Sándor Színház.

A Szent Márton-jubileum alkalmából az önkormányzat nyílt drámapályázatot hirdetett tavaly.
A kiírásra olyan műveket vártak, amelyek még nem
jelentek meg nyomtatásban, nem mutatták be színpadon, valamint a szent életműve és szellemi hagyatéka alapján ma is érvényes és időszerű üzenetet
fogalmaznak meg.
48 pályamű érkezett be, ezek közül az előzsűri – Kapornaki Rita drámatanár, Barták Balázs irodalmár
és Dúró Győző dramaturg – ötöt talált érdemesnek
arra, hogy a bíráló bizottság elé juttassa értékelésre.
„A Molnár Piroska színművész, Nádasdy Ádám költő és Spiró György író alkotta bizottság elismerését
mind az öt pályamű kiérdemelte, ám egyik sem aratott egyöntetű tetszést, nem volt az alkotások között
igazán kiemelkedő” – mondta Jordán Tamás színház
igazgató az eredményt ismertető sajtótájékoztatón.

A kiírás lehetőséget adott különdíj odaítélésére, ha
nem találnak egyértelmű nyertest. Végül ezt választották a zsűritagok: egyenként 400 000 forinttal járó
elismeréssel jutalmazták Baráth Katalin Kész csoda,
Király Levente A szolgálatmegtagadó, Szabó András Köpönyeg és palást, Székely Csaba A katona, Tar
Ildikó Márton, a lúdas című pályaművét.
Jordán Tamás szerint számukra ez az eredmény
kedvező, hiszen öt művet nézhetnek meg alaposabban, színházi szemmel is, aztán választhatnak
közülük. Még ebben a hónapban elkészül a jövő
évi műsorterv, és eldől, játsszák-e valamelyik darabot. A színpadra vitt alkotás szerzője további
egymillió forint honoráriumban részesül majd.
Így használják fel az önkormányzat által a drámapályázat győztesének szánt hárommillió forintos
» kzs
pályadíjat.

A MI MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKÉNK!
„A mi Március 15-énk! – Élőlánc az 1848-1849-es
szabadságharc hőseinek emlékére” címmel a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala által meghirdetett országos megmozduláshoz Szombathely városa is csatlakozik.
Így jövő vasárnap, pontban 15 órakor, a Városháza
(Kossuth Lajos utca 1-3.) előtti téren a résztvevők
együtt szavalják el Petőfi Sándor versét, a Nemzeti
Dalt. A szervezők mindenkit ezúton is arra biztatnak, vegyenek részt az országos megmozdulásban,
és nemzeti ünnepünkön adózzanak ily módon az
1848/49-es szabadságharc hősei előtt.

MÁRCIUS 14.
1943. 03. 14. vasárnap – a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság irodalmi előadást rendezett Cs. Szabó László író és Illyés Gyula költő részvételével
MÁRCIUS 15.
1955. 03. 15. kedd (60 éve) – leleplezték az
1848-as márciusi fiatalok emlékére állított emléktáblát az úttörőház falán
1990. 03. 15. csütörtök (25 éve) – „pártsemleges” megemlékezést tartottak a Köztársaság téren
(ma: Fő tér) (a nemzeti ünnepre az Éhen Gyula
Kör a Lenin-szobrot letakarta, talpazatára pedig
felragasztottak egy táblát a következő szöveggel:
„Iljics, a tanácsunk, vidd magaddal Tanácsunk!”)
MÁRCIUS 16.
1865. 03. 16. csütörtök (150 éve) – Kovács Sándor János tanár, író, helyismereti szerző született
Répceszentgyörgyön
1869. 03. 16. kedd – Horváth Boldizsár igazságügy-miniszert megválasztották a szombathelyi kerület képviselőjének
MÁRCIUS 17.
180. 03. 17. szombat (1835 éve) – Dobsinában
meghalt Marcus Aurelius császár
1921. 03. 17. csütörtök – Székely Ferenc jogász,
igazságügy-miniszter meghalt Budapesten
1935. 03. 17. vasárnap (80 éve) – szombathelyi
székhellyel megalakult a Magyar Ökölvívó Szövetség északnyugati kerülete, lezajlott az első box-bemutató
1955. 03. 17. csütörtök (60 éve) – Baich Mihály
dendrológus, parképítő elhunyt Szelestén
MÁRCIUS 18.
1810. 03. 18. vasárnap (205 éve) – megszületett
Csepregen Bognár Ignác énekes, zeneszerző
1934. 03. 18. vasárnap – Bartók Béla zeneszerző
hangversenyt adott a kultúrházban
1990. 03. 18. vasárnap (25 éve) – Horváth
István Károly irodalomtörténész, műfordító elhunyt Kenyeriben
MÁRCIUS 19.
1944. 03. 19. vasárnap – Szombathelyt (is) megszállta a német haderő
1980. 03. 19. szerda (35 éve) – felavatták a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK) új
épületét (Ady Endre tér)
1990. 03. 19. hétfő (25 éve) – Szombathelyre érkezett Szűrös Mátyás, a Magyar Népköztársaság
ideiglenes elnöke
MÁRCIUS 20.
1860. 03. 20. kedd (155 éve) – Somogyi József jogász, lapszerkesztő, helytörténész született
Szombathelyen
» forrás: www.vasidigitkonyvtar.hu,


honderu.hu
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A HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY
PECSÉTNYOMÓJA 1848-BÓL
A Honvédelmi Bizottmány a szabadságharc
idején a végrehajtó és törvényhozó hatalom
legfőbb szerve.1848. szeptember 16-án választotta meg a magyar képviselőház a kezdetben
hattagú bizottmányt, amelynek legfőbb feladata
Batthyány Lajos gróf miniszterelnök tárgyalásai,
távolléte idején a végrehajtó hatalom gyakorlása
volt. A Batthyány-kormány október 2-i felmentésével az Országos Honvédelmi Bizottmány
önálló kormányszervvé vált. Elnökéül október
8-án Kossuth Lajost választották. A Függetlenségi Nyilatkozat után a kormányzó-elnöknek
megválasztott Kossuth a Szemere-kormányt
ruházta fel a végrehajtó hatalommal, így május
2-án az OHB-t feloszlatták.
Smidt Lajos a pecsétnyomót 1948-ban kapta
ajándékba Szabadhegyi Ernőtől, Szabolcs nevű
fia súlyos bajából való sikeres operatív gyógykezelése után. Az ajándékozó családi ereklyeként
őrizte anyai nagyapja, Boronkay Lajos (18101863) – 1848-ban Hont, Bars és Túróc vármegye
tejhatalmú kormánybiztosa – hagyatékából a
pecsétnyomót annak történetével együtt. E szerint a szabadságharc ideje alatt „hazafiasan és
önzetlenül szerepelt nagyapja” elfogatása alkalmával a nagymama (Czékus Mária) az osztrákok
elől elrejtette, bár a császáriak el akarták kobozni,
hogy összetörjék. Tudomásuk szerint ez az egy
pecsétnyomó maradt meg, valóban nem ismert,
hogy a Honvédelmi Bizottmány pecsétnyomóinak ez a változata másutt fennmaradt volna.
A kerek lapú sárgaréz pecsétnyomó átmérője
3,5 cm, közepén az ország koronás kiscímerének
változata. Körirata: a honvédelmi bizottmány.
A szabadságharc korabeli műtárgyaira, érdekes
történeteire ismeretterjesztő családi programmal szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét
március 15-én 14 órától a Smidt Múzeumban.
» Keppel Csilla

történész-muzeológus

HUSZÁROK EGY FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGÉRT
1848 márciusában – több mint három évszázad után – Magyarország visszanyerte
1526-ban elveszített függetlenségét. A Szent István-i alapokra épített ország újra
önállóvá vált, nem az országhatárokon kívül eső fővárosokban döntöttek sorsáról.

9-ES HUSZÁR

(A SÁRVÁRI NÁDASDY FERENC MÚZEUM HAMAROSAN NYÍLÓ ÚJ HUSZÁRKIÁLLÍTÁSÁRÓL)

Az áprilisi törvények a független állam újból
megteremtését biztosították. A forradalom
napján kiadott 12 pontból álló követelés azonban jelezte, hogy az önállóság egyik pillére, az
új magyar hatalomnak felelős haderő hiányzik.
A hatalmas Habsburg Birodalom ugyanis mindent megtett, hogy a Napóleon legyőzése utáni
évtizedekben – határain belül – elnyomja az
ébredező nemzeti mozgalmakat. A helyőrségekben elhelyezett katonaság mindenhol más nyelvet beszélt, mint az a város, melynek utcáit járta
kimenőidejében a katona.
Jó példa erre gróf Batthyány Lajos, aki először
egy gyalogezredben, majd 1827-től négy éven át
a császári-királyi 9. huszárezredben alhadnagyként teljesített szolgálatot. Az ifjú gróf ezredével
soha nem járt Magyarországon, csak szabadsága
idején. Észak-Itáliában, Trevisóban állomásozó ezredéhez vonult be, de szolgált Páduában
és Vicenzában is. Innen indult tovább az ezred
következő állomáshelyére, Stájerországba, ahol
az alhadnagy újoncok kiképzésével foglalkozott.
A huszárokat az Udvari Haditanács végül Csehországba rendelte. A gróf innen szerelt le, és költözött haza Vas megyei birtokára, Ikervárra.
A Habsburg Birodalom 12 huszárezredének a
legénységét kizárólag a Magyar Királyság területéről toborozták, ami azt jelentette, hogy túlnyomórészt magyar nemzetiségűek alkották az
Európában is kedvelt fegyvernem állományát.

A tisztikarnál az arány azonban nem volt ilyen
nagy, nem érte el az ötven százalékot. A magyar
nyelv meghatározó voltát jelzi, hogy gróf Batthyány Lajos ezredparancsnoka, a német származású Ladislaus Wrbna is jól tudott magyarul.
A forradalom kitörése után hamarosan megalakult a kormány, első felelős miniszterelnök a katonai múltra is visszatekintő gróf Batthyány Lajos lett. Már a március 15-én kiadott 12 pontban
követelték, hogy a magyar katonákat ne vigyék
külföldre. A kormány ezért áprilisban tárgyalásokba kezdett a bécsi hadügyminisztériummal,
de rendkívül nehezen ért el eredményt. Hiába
engedélyezte az uralkodó egyes huszárezredeknek a hazatérést, a bécsi szervek mindent
megtettek, hogy késleltessék az indulást. Végül
júliusban három ezred hazatérhetett. Köztük
volt a miniszterelnök egykori ezrede is. A további egyeztetések azonban kudarcba fulladtak.
A külföldön ragadt huszárokat hazaszeretetük
azonban Magyarország felé csábította. Komoly
döntésre szánták el magukat: hazaszöknek
megvédeni hazájuk függetlenségét. 1848 őszén
tömegesen érkeztek magyar földre az elszökött
huszárok. Nem egyszer komoly veszteségek
árán léptek magyar földre, hogy később életük
újbóli kockáztatásával védjék meg a független
Magyarországot.
» Takács Zoltán Bálint,

a sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum igazgatója
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´48-AS CSALÁDI KRÓNIKA
Horváth Boldizsár, a csizmadiából lett hivatalnok fia

Horváth Boldizsár életét gyakran felidézzük március 15-e kapcsán.
Emlékezünk arra, hogy nevéhez fűződik az 1848. március 17-én kelt
szombathelyi 16 pont. Azonban származását, családja históriáját annál
ritkábban emlegetjük. Egy korabeli adóösszeírás szerint apja, a soproni
születésű Horváth József 1815-ben, 22 évesen már Szombathelyen lakott.
Először a mai Kossuth Lajos utcában, majd a Fő téren. Miért érdekes ez?
Nos, ha nem így lett volna, családjának élete másképp alakult volna, s tán
a történelem is.

A szomszédos vármegyéből jött csizmadiamester Szombathelyen telepedett le a 19. század
elején, csakhamar egy jó nevű közhivatalnok
házában lelt otthonra. Az idősödő háziúr a
nála 53 évvel fiatalabb, harmadik feleségével élt
együtt, aki nem sokkal ezután özvegy maradt.
S hogy mit hozott az élet? Az asszony hamarosan frigyre lépett lakójával, Horváth Józseffel.
Négy gyermekük született, köztük Boldizsár.
Tisztesen megéltek az apa jövedelméből, ám az
a csizmadia céh tagjaival több ízben vitába keveredett, s egy idő után ki is zárták.
Gabonakereskedelembe fogott, és megkapta az
erdők gubacsszedési jogát is. Már 1831-et írtak,
amikor megválasztották a városi külső tanács
tagjává, és ekkor indult el Horváth József közhivatali pályafutása. Néhány év telt csak el, s a

városi házipénztár kezelője lett. Ettől kezdve
állandó résztvevője volt a közgyűléseknek és
tanácsüléseknek. A család anyagi megerősödése, megbecsültsége immár azt is lehetővé tette,
hogy a fiukat a premontreiek gimnáziumába
írassák.
Horváth Boldizsár különösen jó eredménnyel
tanult, de még 17 éves sem volt, amikor édesanyja meghalt. Apja, József a belső tanácsosi
tisztséget is megkapta, s ezzel a szűk hivatali
elit tagja lett. Mindemellett a gubacsüzletben
továbbra is benne maradt, s az egyik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy egy vitás ügyben
éppen ügyvéd fia, a közben a Győri Királyi
Jogakadémiát elvégzett Boldizsár képviselte a
tanácsost.
Horváth Boldizsár alig 21 évesen már végzett
ügyvéd, mezei rendőrkapitány és külső tanácsos is volt. Időben két fontos esemény esik
egybe a család életében: miközben az apától
megvonták a pénztárkezelői tisztséget, a fiú a
város főjegyzője és levéltárnoka lett. Horváth
József – bár korábbi közhivatali feladatait ekkor
már nem látta el – 1848-ban mégis hazafias érzelmeit bizonyította: kijelentette, hogy aki önkéntesnek áll, azt pénzzel, ellátással, ruházattal
támogatja.
Az 1860-as években aztán mind kevesebb
szombathelyi irat említette Horváth József nevét. Valószínűleg fiát, az országgyűlési képviselővé lett Boldizsárt követte Budapestre, ahol
nyolcvanévesen, 1872-ben hunyt el.
Horváth Boldizsár leánytestvére – Anna – Márkus Józsefhez ment feleségül. Kettejük házasságából nyolc gyermek született, köztük Márkus
Emília, akinek a későbbi igazságügy-miniszter
Horváth Boldizsár és neje, Schenk Klára voltak
a keresztszülei. Magának Horváth Boldizsárnak is legalább hat gyermeke jött világra, megbízható adat csak erről maradt fenn a családi
» há
krónikában.
forrás: Tilcsik György: Egy csizmadiamester
karrierje a reformkori Szombathelyen. In: Vasi
Honismereti és Helytörténeti Közlemények
1999/1.

A SZOMBATHELYI 16 PONT
Elfogadta a város közgyűlése 1848. március 17-én
1.	Sajtószabadság.
2.	Felelős Ministerium.
3.	Népnevelés.
4.	A feudális viszonyok általános és tökéletes
megszüntetése.
5.	A papi tized kárpótlás nélküli eltörlése.
6.	Független községi rendszer behozatala, a
megyéknek község-kerületekre felosztása,
s a kir. városoknak mint külön kasztnak
megsemmisítése mellett.
7.	
Fixum iudicium minden község-kerület
székhelyén; az eljárás iránti birói felelősség
és szabad nyilvánosság hozzájárultával.
8.	A telek-könyvek általános életbe léptetése.
9.	Teljes jogegyenlőség, a külön osztályok egy
nemzettestté forrasztása, s mindennemű
köztehernek kivétel nélküli közössége.
10.	Közvetlen népképviselet, s ennek létesültével a megyék s országgyűlés rendezése.
11.	A nép önmagának leghívebb őre lévén: az
állandó katonaság kevesbitése s nemzeti
őrsereg felállítása.
12.	Büntető törvénykönyv, az esküttszékek alkalmazásával.
13.	Magánjogi rendszeres törvénykönyv a megváltozott törvényekhez s a korigényeihez
szerintezve.
14.	Évenkénti országgyűlés Buda-pesten.
15.	Buda-pest minden évnek legalább egy részében a királyi családnak székhelye legyen.
16.	Az önálló magyar kormánytanács állandóan Buda-pestre áthelyeztessék.
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AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
SZOMBATHELYEN ÉS A VÁRMEGYÉBEN

A magyarországi 1848 márciusi sorsfordító időkre könnyű az emlékezés, ha a kordokumentumokat, falragaszokat,
hivatalos városi és megyei fogalmazványokat átlapozzuk, ha a használati, viseleti és fegyveranyagot áttekintjük.
Az írásos és tárgyi dokumentumok mindegyiké(be)n ismétlődnek a nemzeti elemek, a lelkesedés és az optimizmus.
A szabadságba és haladásba vetett hit számtalan esetben megnyilvánul.

'48-AS EMLÉKTÁRGYAK A SMIDT MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN

A Smidt Múzeum állandó kiállításán Kossuth ző rendi országgyűlés tagjai voltak, ismerték az
Hírlapjában, a Kossuth szózata a néphez című aktuális politikai helyzetet, így Kossuth Lajosröplapon, vagy akár a Nemzeti dal Pozsony- nak március 3-án előterjesztett felirati javaslatát
ban nyomtatott első példányán ugyanazokat a is alapul vehették (közteherviselés, jobbágyfelszónoki fordulatokat, metaforákat olvashatjuk, szabadítás, alkotmányosság, felelős kormány),
amelyek máig szuggesztív erővel hatnak ránk, amelynek hatására a magyar kormányszervek
és hirdetik a nemzet „százados rablánczai”-ból Bécsbe vonultak vissza. Ezzel szemben támogatta Kossuth Irányi Dániel ötletét, hogy a pesti
való szabadulását.
A tárgyi emlékeket vizsgálva a nemzeti trikolór ifjúság az ellenzéki törekvések népszerűsítése
színei nem csupán a polgári viseleten jelentek érdekében indítson országos mozgalmat rövid
meg, mint például a gyönggyel kirakott eredeti megfogalmazású petíciókkal, és azok terjesztékokárdán, hanem az újonnan szerveződő Vas sével. Ebbe a folyamatba illik „a haza átalakulás
vármegyei nemzetőrség gyalogos tizedesi rang- ügyében” a szombathelyi 16 pontnak a városi
fokozatú csákóján, a győri és soproni lovas nem- népgyűlésen és a megyegyűlésen való elfogadázetőr viseleteinek darabjain, a kardbojtokon, a sa. Mégsem a petíciós mozgalom, hanem a béderék- és karszalagokon, amelyeken ezüsthím- csi és pesti forradalom hatására hátrált meg az
zéssel még – a francia forradalmi hangulatot uralkodó, V. Ferdinánd, s fogadta el a Kossuth
idéző – jelszavak is olvashatók, mint Haza, Sza- által előterjesztett országgyűlési határozatobadság, Becsület!
kat. Kinevezte az első magyar miniszterelnököt,
A felhívások, kivonások, rendeletek és hirdet- Batthyány Lajost, aki az első intézkedései közt a
mények sorában a dokumentumok között ki- nemzetőrséget, mint „polgárkatonaságot” akaremelkednek a helytörténeti vonatkozásúak. ta létrehozni az országban állomásozó, Bécsből
A Szombathelyi 16 pont, amelyet „a város s népe vezényelt haderővel szemben. Városunkban is
megbízásából” Horváth Boldizsár m.k. főjegyző szükség volt – főképp a zsidókkal szembeni
és Turkovics János m.k. bíró fogalmazott meg, il- 1848. április 4-i zavargások miatt – rájuk, hogy
letve írt alá, gyakorlatilag a pesti 12 ponttól füg- a polgári átalakulás ügye békés, elitváltás nélküli
getlenül, azzal párhuzamosan keletkezett. Mégis maradhasson. Batthyány Fülöp herceg Bécsből
felerészt ugyanazon célokat fogalmazta meg. közölte Szombathely városával, hogy a zsidók elA városban Vidos József és Szabó Miklós Vas vár- leni megmozdulások miatt a városi nemzetőrség
megyei követek révén, akik a Pozsonyban ülése- fegyvereinek beszerzésére ötszáz ezüstforintot

ajánl fel. Miközben a nemzetőrök csapata egyre
szaporodott, a város és a megye új választásokat
tartott június 23-án. Ennek eredményeképp a
törvényhozásban Vas vármegyét tíz követ képviselte. A legkiválóbb, tettre kész politikusok Pestre távoztával (pl. gr. Batthyány Lajos, Horváth
Boldizsár, Békássy Imre) egyidőben az osztrák
és a horvát propaganda, valamint a mozgósítások miatt a kormány a Dráva mentén a reguláris
haderő és a dunántúli nemzetőrség egységeiből
védővonalat hozott létre. A védelem megerősítésére felállítandó tíz honvédzászlóalj közül a 7.
székhelye Szombathely lett. Őket erősítette továbbá a háromhavi megbízással, júliusra felálló
Vas megyei háromezer fős nemzetőri sereg, amelyet útnak is indítottak a déli határ felé. Összehasonlításul: Szombathelyt ekkor mintegy 4500an lakták. A nyár végén a megyén megszavazott
újabb háromezres nemzetőri gárdának csak a
felét sikerült kiállítani, ugyanis szeptember elejétől a honvédújoncozási törvénynek is eleget
kellett tenni. E szerint minden község 127 lélek
után két honvédet, Szombathely 79-et volt köteles állítani a haza megmentésére. Szombathely
lakóinak örömére a harci cselekmények mes�sze estek a várostól. A szeptember 29-i pákozdi
csatában háromszoros túlerővel támadó Jellasics
horvát bánt Móga János hadserege megverte, így
a visszavonuló horvátok közül kilencszázan a
vasi nemzetőrök kezére jutottak. Őket két hétig a
szombathelyi gimnázium (ma: Smidt Múzeum)
és líceum épületében szállásolták el, míg Pápára
tovább nem vitték őket. Bécs és ezúttal Nugent
tábornok császári csapatainak közelsége azonban – mint a várostörténet megannyi vonatkozásában meghatározó tényező – nem engedett
térségünkben a szabadságharcnak túl hosszú
lefolyást. Decemberben a 44. honvédzászlóalj
zászlószentelését még megünnepelte a város, de
a hónap végén, 29-én Althan alezredes császári
és királyi katonai hatalom alá vette Szombathelyt, a nemzeti jelképeket mindenhonnan eltávolíttatta, és az elnyomást jelképező fekete-sárga
zászlókat tűzette ki a középületekre. Az 1849 áprilisában érkező császári katonaság a gimnázium
és líceum épületeiben rendezte be hadiszállását,
így a Smidt Múzeum falai még hosszan és sok
mindenről mesélhetnének a benne rejlő emléktárgyakkal együtt!  » Keppel Csilla történész
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NEGYVENNYOLCAS EMLÉKHELYEK SZOMBATHELYEN

NAGY JÁNOS

FOTÓ: CSEH GÁBOR

A március 15-i megemlékezések egyik helyszíne az Ady téren álló Petőfi-szobor.
Az ünneplők koszorút helyeznek el Horváth Boldizsár szobránál, a múzeum parkjában.
Petőfi a forradalom és a szabadságharc szimbóluma. Bár valószínűleg soha nem járt
Szombathelyen, illő, hogy először előtte hajtsunk fejet. Horváth Boldizsár politikai
pályafutásának csúcspontjára – igazságügy-miniszterként – csak húsz évvel
a forradalom után jutott el, de negyvennyolcban ő volt a város jegyzője,
a szombathelyi 16 pont egyik megfogalmazója.

PETŐFI SZOBRA ALATT
Emelt fővel áll a tömeg a téren,
várja, hogy a költő vele szembenézzen –
s új hittel bontja ki zászlóit.
Felszabadulva lélektől lélekig
üzen a feltámadt igaz gondolat,
gyertyát lobogtat lelkünk ablakában
Petőfi szobra alatt.
Szabad szavakkal ismét szól a szózat,
hívja a méltó, hős zászlótartókat.
Míg gyógyuló sebeinket az idő
kötözi, hitünkben legyen új erő,
akarat, hogy szavaink feltámadjanak:
egy ember mondja, ezer visszhangozza
Petőfi szobra alatt.
Fiakon nem maradhat apák bűne,
feloldoz napjaink tisztítótüze,
mert szívünkben a remény kokárdája,
a jövő vágya a próbát kiállja.
S ha népünk magyarként Ember marad,
unokáinknak tetteink beszélnek
Petőfi szobra alatt.

A HÜBNER CSALÁD KRIPTÁJA A SZENT MÁRTON UTCAI TEMETŐBEN

Vannak köztéren lévő más helyszínek is, ahol az
1848-as forradalomról és a szabadságharcról megemlékezhetünk. A Szent Márton utcai temetőben
van például a Hübner család kriptája. Hübner
János 1848-ban, 18 évesen nemzetőr volt. A 19.
század utolsó harmadában városi elöljáróként ő a
48-as eszme egyik őre. Alakjához több helyi legenda is kapcsolódik. Így többek szerint az evangélikus
templom építését azzal a feltétellel támogatta, hogy
a torony 48 méter magas lesz. Egy másik (nem igazolt) hagyomány szerint Kossuth iránti tiszteletből
áttért az evangélikus vallásra.
Szintén a Szent Márton utcai temetőben van Somogyi Ignác síremléke. Ő a szabadságharc idején
honvédhadnagy volt, majd Vas megye főlevéltárnoka lett. A Művészeti Szakközépiskola diákjai vették pártfogásukba a sírt..
A Smidt Múzeum falán találjuk Laky Demeter és
Sebesy Kálmán emléktábláját. Ők egymástól eltérő
időben a Premontrei Gimnázium tanárai voltak.
A szabadságharc alatti tevékenységükért mindketten börtönbe kerültek. Az emléktáblát a forradalom
100. évfordulóján a katolikus egyházközség állította.
A Hollán Ernő u. 15. számú ház kapuja fölött van
az utca névadójának emléktáblája. A felirat csak a
hadmérnökről emlékezik meg, de ehhez a helyhez
köthető fivérének, Hollán Hugó honvédszázadosnak a neve is. Ő a szabadságharc után Törökország-

ba, majd Amerikába emigrált. Az északiak oldalán
részt vett a polgárháborúban, harc közben esett el.
Magyarország első miniszterelnökének, Batthyány
Lajosnak a levéltár épülete melletti 48-as téren
mellszobra, a Batthyány téren pedig domborműves emléktáblája van.
Az 1848-49-re emlékeztet a Szabadságharcos utca
(eredetileg Aggharcos utca) neve is. Az 1900-as
évek elejéig itt volt a 48-as honvédek és nemzetőrök
érdekeit képviselő Aggharcos Egyesület székhelye.
Vannak olyan emlékhelyek, amelyeket egyelőre
semmi nem jelöl. Lássunk ezek közül is kettőt!
A Kossuth u. 2. helyén állt az a ház, ahol Dobozy Péter Pál született. 1848-ban gyerekként nemzetőrnek
állt, később Itáliában, Garibaldi seregében szolgált,
majd Amerikába ment. Ő is az északiak oldalán
küzdött. Egyik hazaküldött levelében ezt írja: „Vérem forrt a szegény rabszolgák felszabadításáért”.
Talán a mai városháza helyén állt az épület, ahol Divitsek György az ifjúkorát töltötte. Ő 1848-ban már
tapasztalt katonának számított, ezért a helyi nemzetőrség kiképzésével bízták meg. Később Kmetty
seregébe állt, a szabadságharc bukása után vele
együtt Törökországba ment. Azért, hogy a hadseregben szolgálatot vállalhasson, muszlim hitre tért
és török nevet fel. A történeti kutatók pechje, hogy
új neve a nagyon gyakori „Ali bey” lett.
» Orbán Róbert
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UJJÉ, A LIGETBEN
NAGYSZERŰ!
CSEH GÁBOR KÉPRIPORTJA
Akár ezt a slágert is dúdolgathatják majd két
hónap múlva a szombathelyiek, akik kilátogatnak a Csónakázó-tó partjára. A kivitelezők szerint ugyanis június közepére, végére
elkészül Szombathely új városligete. Az elmúlt hónapokban munkagépek zajától volt
hangos a környék, de hamarosan újra visszatér ide a nyugalom, a megszokott madárfütty.

képriport
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Újra lehet jókat sétálni, babakocsit tologatni,
vagy éppen futni néhány kört a jó levegőn
a tó körül, sétálgatni a szigeten egy kedves
partnerrel. Lehet az árnyas fák alatt egy jó
könyvet olvasgatni, elmélkedni, esetleg meghitten beszélgetni egy padon. Az új hídon át
könnyen bejuthatnak a szigetre majd azok is,
akiknek nehezére esik a lépcsőzés. Mindenki által könnyebben megközelíthető helyre,
a tópartra költözött a csónakkölcsönző. Egy
hangulatos csónakázás, netán vízibiciklizés
után jól eshet egy kávé, egy üdítő a part menti presszóban. Azok sem fognak unatkozni,
akik csak úgy kimennek a „Csótóra”, mert
» edz
egymást érik majd a programok. 
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RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS
LESZ MÁRCIUS 20-ÁN
Hosszabb szünet után – jó idő esetén – ismét
napfogyatkozást láthatunk Magyarországról
2015. március 20-án, a délelőtti órákban. A fogyatkozás teljes napfogyatkozás, azonban a
teljesség sávja lakott területektől távol, az Atlanti-óceánon húzódik. A hazánkhoz legközelebbi szárazföld, ahonnan meg lehet figyelni a
teljességet, a Feröer-szigetek. A jelenség Európa teljes területéről látható, minél nyugatabbra, minél közelebb helyezkedünk el a teljesség
sávjához, annál nagyobb mértékű részleges fogyatkozást láthatunk. Hazánkból nézve mintegy hatvan százalékos lesz a fedés, ezért mindenképp érdekes megfigyelni, természetesen a
szükséges óvintézkedéseket betartva.
Szombathelyről nézve a fogyatkozás 9:35:51kor kezdődik. A jelenség közepén, 10:44:48kor a fogyatkozás nagysága 0,67, a napkorong
közel 58 százaléka lesz takarásban, miközben
a Nap 40° magasan áll a horizont felett. Ilyen
mértékű fogyatkozás során a napfény mennyisége észrevehetően csökken, noha még nem
túl feltűnően. A fogyatkozás 11:56:22-kor ér
véget Szombathelyen.
A Fény Nemzetközi Éve programsorozatához
kapcsolódóan az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont, valamint a Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium együttműködésében az obszervatórium munkatársai 9 és
12 óra között távcsővel mutatják be a jelenséget
a gimnázium (Szombathely, Bolyai u. 11.) udvarán, amelyre a szervezők nem csak az iskola
tanulóit várják: az intézmény kapui erre az alkalomra minden érdeklődő előtt nyitva állnak.
(Az iskola udvara a Bolyai utca felől közelíthető
» Kovács József csillagász
meg.)

AGORA – Gyermekek Háza

Savaria Múzeum

Szombathely, Jászai Mari u. 4. Tel.: 94/512-370
www.agorasavaria.hu

Szombathely, Kisfaludy S. út 9. www.savariamuseum.hu
Tel: (94) 500-720, (94) 501-948

FEBRUÁR 19. – MÁRCIUS 21. "Szekerembe kereket” – közlekedés és szállítás a vasi falvakban.
Néprajzi kiállítás.
MÁRCIUS 9–28. Ovis tárlat: Gazdag Erzsi Óvoda,
Pillangó csoport.
MÁRCIUS 14. 9.00 Kézműves kuckó: kokárda és
bokréta készítése.
MÁRCIUS 20. – ÁPRILIS 1. Húsvéti készülődés.
Ünnepváró foglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak.

MÁRCIUS 15. 14.00-17.00 A Smidt Múzeum ‘48as kincsei.

Szombathelyi Képtár
Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 12. Tel.: 94/508–800
keptar@int.szomabthely.hu; www.keptar.szombathely.hu

MÁRCIUS 15. 15.00 A magyar gobelin 100 éve.
Ingyenes tárlatvezetés a kiállításban. Bemutatja:
Cebula Anna művészettörténész, igazgató.

AGORA – Savaria Filmszínház

Iseum Savariense

Szombathely, Mártírok tere 1. Tel.: 94/312-280
Részletes moziműsor: www.savariamozi.hu

Szombathely, II. Rákóczi Ferenc u. 6-8. Tel.: 94/501–709
iseumsavariense@gmail.com; www.iseumsavariense.hu

MÁRCIUS 2–15. 14.00 SpongyaBob: Ki a vízből! MÁRCIUS 19. 18.00 Az antik ember világlátása 2.
3D (6) 93' amerikai családi animációs film
A csillagos ég. Előadó: Kovács József.
MÁRCIUS 12–15. 22.00; MÁRCIUS 16–17. 16.15; MÁRCIUS 21. 15.00–18.00 MűTárgyEset. Ki önt
MÁRCIUS 18. 13.30 Chappie (16) 120' amerikai fel a garatra? – Római malomgarat-töredékek
sci-fi
Savariából.
MÁRCIUS 13–15. 18.15; MÁRCIUS 16–17. 14.30
és 18.30; MÁRCIUS 18. 16.00 Liza, a rókatündér
Vas Megyei TIT
(16) 98' magyar romantikus vígjáték
Szombathely, Kőszegi u. 2. II. em. Tel.: 94/509-500
MÁRCIUS 13–15. 20.15; MÁRCIUS 16–17. 20.30;
MÁRCIUS 18. 20.45 Éjszakai hajsza (16) 114' ame- vasitit@t-online.hu; www.vasitit.hu
rikai akciófilm
MÁRCIUS 17. 17.00 Ország-Világjárók Baráti Köre.
MÁRCIUS 13–15. 15.45 2001–Űrodüsszeia (12) 141’ A hó varázsa síszemüvegen keresztül. Előadó: LujMÁRCIUS 12–15. 14.30 Barbie: Szuperhős her- ber Lászlóné. Helye: Savaria Egyetemi Központ, D
cegnő (6) 74' amerikai animációs film
épület, fszt. 1.
MÁRCIUS 12–15. 16.00; MÁRCIUS 16. 14.40 és MÁRCIUS 19. 16.00 TÁMasz – Ifjúsági Olvasó
18.00; MÁRCIUS 17–18. 14.00 és 16.00 A cipőbű- Klub. Kedvenc olvasmányok, kötelezők és válaszvölő (12) 99' amerikai vígjáték
tott irodalom vegyesen.
MÁRCIUS 12–15. 18.00; MÁRCIUS 16-ÁN 16.30; MÁRCIUS 19. 15.30 Szenior Klub. Patan és BodMÁRCIUS 17–18. 20.15 Elemi szerelem (12) 81' gáon egykori királyi városok. Heckenast János
francia romantikus film
építész vetítettképes előadása.
MÁRCIUS 16. 21.30; MÁRCIUS 17–18. 21.45
A szürke ötven árnyalata (18) 125' amerikai roNymE Savaria Egyetemi Központ
mantikus dráma
Szombathely,
Károlyi Gáspár tér 4. www.sek.nyme.hu
UTAK ISTENHEZ:
Az AGORA–Savaria Filmszínház és a Szombat- MÁRCIUS 14. 17.30 Gyermektáncház és kézműhelyi Egyházmegye közös vetítéssorozata
ves foglalkozás. 19.90 Táncház Vas megyei verMÁRCIUS 18. 18.00 Mária földjén (12) 65’
bunktáncokkal. Zene: Horváth Attila és barátai.
MÁRCIUS 25. 18.00 A Vatikáni Múzeum 3D 70’
Házigazda: Szökős. Helye: Zenei Intézeti Tanszék.
EURÓPAI MOZI-MOZAIK
MÁRCIUS 17. 18.00 Magyar Meteorológiai TársaMÁRCIUS 17–18. 18.00 Lavina (12) 118’
ság Szombathelyi Csoport előadása: A villámok
sajátosságai és villámlás megfigyelő rendszerek.
Előadó: Wantuch Ferenc. Helye: C épület, előadó.
II. számú Idősek Klubja
MÁRCIUS 20. 10.00 Részleges napfogyatkozás
Szombathely
megfigyelése (jó idő esetén). A programon való
MÁRCIUS 17. 14.00 Irodalmi kávéház. Téma: Nő- részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezés szüknap régen és ma.
séges. Helye: csillagvizsgáló.

Humán Civil Ház

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ

Szombathely

Szombathely, Ady tér 5.

MÁRCIUS 20. 15.00 Az egészséges táplálkozás.
Előadó: Vinczéné Végvári Katalin.

MÁRCIUS 18–19. 9.00 AGORA Gyermekművészeti fesztivál 2015

meghívó

2015.

MÁRCIUS 15.

VÁROSI ÜNNEPSÉGSOROZAT

PROGRAM
MÁRCIUS 14. SZOMBAT
10.00–15.00 Vasi Skanzen
Ünnepi műsor
Előadják: a Reményik Sándor Evangélikus Általános
Iskola és Művészeti Iskola diákjai
Ünnepi beszédet mond: Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
Huszártoborzó gyerekeknek, felnőtteknek, családi
programok
Ismerkedés a huszártábor életével, lovashuszár-bemutatók,
népzenei és táncos programok, huszárvirtus-vetélkedők,
Kossuth-nóta verseny

MÁRCIUS 15. VASÁRNAP

Városi ünnepség az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 167. évfordulója tiszteletére
9.00 Felvonulás lovasok, zenészek és táncosok
felvezetésével
Útvonal: Gagarin utca – Magyar László utca –
Brutscher József utca – Ady Endre tér – Petőfi
Sándor utca – Paragvári utca – Deák Ferenc utca
– Március 15. tér
9.30 Ady tér – Petőfi szobor
Petőfi Sándor szobrának koszorúzása

10.00 Március 15. tér
Országzászló felvonása katonai tiszteletadással
Ünnepi műsor
Előadják: a Neumann János Általános iskola diákjai
10.30 Átvonulás a Király utcán és a Széll Kálmán
utcán keresztül a Savaria Múzeum parkjához
10.45 Savaria Múzeum parkja
Ünnepi műsor
Előadják:
Boglya Népzenei Együttes
Pilvax zenekar: Horváth Maggie – ének, Peltzer
Géza – orgona, Svertsits Tamás – zongora, Berta
Zoltán – basszusgitár, Radics Igor – dob, Domby
Bertalan – szólógitár
Lehőcz Zsuzsa, Kovács Bálint, Kőmíves Csongor,
Takács Dániel Ungaresca Táncegyüttes
Ünnepi beszédet mond: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter
Szombathely Diákpolgármesterének beiktatása
Dr. Horváth Boldizsár szobrának koszorúzása
12.30 AGORA – Savaria Filmszínház
V. Szombathelyi Sajtófotó-kiállítás
A kiállítást megnyitja Dr. Puskás Tivadar,
Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere
A sajtófotó-kiállítás március 31-éig tekinthető meg
az AGORA – Savaria Filmszínház aulájában.

w w w.agorasavaria.hu
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JUBILEUMI OPERAJÁTÉK
„Köszönöm szépen a meghívást. Ma el is határoztuk a hallgatókkal, hogy elmegyünk az előadásra. Húsz évvel ezelőtt is ott voltam a Dido és
Aeneason, nagyon jó volt, most is ott a helyem.”
E kedves szavakat a Nyugat-magyarországi
Egyetem Művészeti Intézetének docensétől,
Vinczeffy Adrienne-től kaptam, aki nagyszerű
szakmai, kórusvezetői pályafutása révén igazán szakavatott arra, hogy véleményt formáljon egy énekes-zenei produkcióról.
A levelében felmagasztalt operabemutatót
1995-ben, a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola húszéves jubileuma alkalmából rendezték.
Azóta felnőtt egy generáció, ám a művészeti értékteremtés igénye mit sem változott intézményünkben. A korabeli Purcell-opera sikerén
felbuzdulva elhatároztuk, hogy iskolánk negyvenedik születésnapján hasonló produkcióval
rukkolunk elő; ezúttal John Blow Vénusz és
Adonisz című álarcos játékát, vagy ha úgy tetszik, háromfelvonásos kisoperáját mutatjuk
be. A zenetörténészek által első angol nyelvű
operaként számon tartott mű előadói (muzsikusai, táncosai, énekes szólistái) mind zenész
növendékeink. A díszlet és a jelmezek az iskola
képző- és iparművészeti tagozata tanárainak és
diákjainak a munkáját dicsérik.
Tudjuk, nem hétköznapi dolog, hogy egy középiskola önállóan színpadra állítson egy operát. Hónapok óta készülünk az előadásokra.
Bízunk a felkészítő művész tanárok tudásában,
diákjaink elszántságában. Reméljük, hogy sikerül a húsz évvel ezelőttihez hasonló élményben
részesíteni a tisztelt publikumot, az ének-zene
szakos egyetemistákat szintúgy, mint a szombathelyi zenebarátokat. Várunk mindenkit szeretettel a Don Bosco Művelődési Házba március 17-én vagy 18-án estére. Az előadások 19.00
órakor kezdődnek, a belépés ingyenes.
» Rápli Róbert igazgató,

Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola
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VERSEK ÖLELÉSÉBEN

Ahogy beszélgetünk, körülveszi magát az akkurátusan bekötött versesköteteivel,
és hol ebből, hol abból idéz. Merthogy: beszéljenek inkább a versek. Nagy János
egész életében a míves szavakba fészkelte be magát. Verselt, ha öröm vagy
bánat érte; megénekelt tájat, festményt; köszöntött ünnepet, jó barátot.
FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Ősszel betöltötte a nyolcvanat, önironikusan
ma már úgy mutatja be magát: Nagy János –
voltam. Pedig ír most is, tele van tervekkel. Két
Szombathely melletti faluhoz köti a szíve. Lipárton született, itt őrizte a libákat a Gyöngyös
partján, itt végezte az elemi iskolát. Tanítói pályafutása, családalapítása pedig Véphez köti. Ma
Szombathelyen él feleségével. Unokáiban nagy
örömét leli, bár egy kicsit csalódott, hogy egyikükből sem lesz irodalmár.
„Általános iskolában kezdtem verset írni, aztán
a középiskolában is folytattam. Jó magyartanáraim voltak. Először Horváth Béla, aki a kőszegi katonai alreál iskolából jött Lipártra, aztán a
Nagy Lajos Gimnáziumban Kamarás tanár úr,
Polgár Bandi bácsi, és nem hagyhatom ki Palkó
István igazgató urat sem, aki kitűnő művelődésszervező volt. Ő indította útjára 1954-ben az
Őrség-antológiát.”
Nagy János ma is büszkén emlékszik rá, hogy
annak idején saját versével búcsúztatta a negyedik osztályt. A vers azt taglalja, kiből, mi lehet.
„Hát énbelőlem nagy nehezen lett pedagógus,

pedig kétszer is felvételiztem. Így aztán katona
lettem, és egyelőre búcsút kellett mondanom az
irodalomnak. Viszont a katonaságnál, ahol tudtak arról, hogy tanári pályára készülök, analfabéta kiskatonákat taníthattam, elég szép sikerrel.”
Több sikertelen felvételi és ledolgozott évek után
Nagy János huszonöt évesen újra beült a nappali
tagozatra. Amikor végre tanító lett, Bozzaiban
sikerült elhelyezkednie 1-4 összevont osztályban.
„Voltam én ott minden: könyvtáros, művelődésiház-vezető, az asztalitenisz szakosztály vezetője,
sportköri elnök. Hatos igazgató úrral magnós
óratervet készítettünk, ami egy plusz tanítóként
funkcionált az összevont osztály csoportjaiban.”
Ahogy életének minden nagyobb eseményét,
úgy az esküvőt is egy szép vers őrzi. Nagy János a vépi Trimmel Marikát titokban, éjfélkor
vezette oltár elé. Csak Kovács Aladár plébános
és a két tanú volt jelen a frigynél, anyakönyvi
bejegyzés is csak utólag, a rendszerváltás után
készült róla. A párnak volt oka a félelemre, hiszen korábban már meggyűlt a bajuk egy húsvéti körmenet miatt.

„A verseimet nagyon gyakran élmények ihlették.
Ezért egyik kötetem előszavában Hargitai József
így jellemezte őket: kicsit elbeszélő jellegűek.
Pedig próbálkoztam sokféle lírai műfajjal: írtam
szonettet, limericket, aztán haikut, szedókat –
ezek a japán versformák alkalmasak a rövidebb
gondolatok megfogalmazására. Mindig nagyon
szerettem az alliterációt, ez sok versemben
megjelenik. De írtam korijambusokban is” – és
már idézi is a Tavaszi lengedező című versét.
Nagy János sokszor írt barátok megkeresésére,
egy-egy alkalom magasztosabbá tételére. Verssel köszönti egyik-másik helyi festő vagy szobrász alkotását, sőt olyan is akad köztük – Lipárti
öregek –, amit egy megsárgult fénykép ihletett.
Vépet várossá avatásakor himnusszal ajándékozta meg. Húszéves korától számos antológiában és folyóiratban láttak napvilágot az írásai,
a helyi napilap számára Pósfay János szerkesztő
fedezte fel. Költői pályázatokon is szép sikerekkel indult, idehaza és határainkon túl egyaránt.
Az első önálló kötet megjelenésével mégis várni
kellett a rendszerváltásig. Azóta azonban időről
időre megjelenik a legfrissebb terméssel, a szűkebb pátriát, a pedagógusi hivatást, a felgyülemlett életbölcsességet megéneklő újabb versekkel.
A kötetek sorába két „kakukktojás” is került. Bár
egészen más a két műfaj, Nagy János mindkettőre a szorgalmas diák alaposságával készült fel.
Az egyik egy verses mese: a Csigalagzi. A csigalegény kalandozásainak sorát alapos biológiai tájékozódás előzte meg. A másik egy igazán egyedülálló vállalkozás. A 2011-ben befejezett Korona
és fátyol című négyfelvonásos színműben Árpád-házi Szent Kinga életútját dolgozza fel.
„Szülőfalum, Vasszécseny plébánosa, Tóth Jenő
kérésére vágtam bele, hogy kedves szentjének,
Kingának a gyermekkoráról színdarabot írjak.
Az akkor elkészült egyfelvonásost a faluban be
is mutatták. A darabot később, a nyugdíjazásom
után újra elővettem, tovább szőttem. Erre inspirációt adott az is, hogy 1999-ben a Lengyelországban különös tisztelettel övezett asszonyt szentté
avatták. Nem volt könnyű Kinga életútját rekonstruálni. Nagy hálával tartozom Simonné Pável
Juditnak, aki akkoriban a Szent Márton-kölcsönkönyvtárt kezelte, és több tucatnyi szakirodalmat
összeválogatott nekem. Még Gárdonyi-regényeket is alapul vettem, hogy a királyi udvar miliőjét
vissza tudjam adni. A történelmi tényeket illetően
Cecilian Niezgoda Szent Kinga életrajza segített legtöbbet. De több legendát is beleszőttem a
drámába: a legjelentősebb a jegygyűrű története,
amelyet Kinga az aknaszlatinai bányában jelképesen az aknába dob. Később, amikor Bochniában hosszú kutatás után sóbányára lelnek, az első
felhozott kristályban ott csillog a gyűrű. Írogatok
most is, előszedem a régi megkezdett verseimet,
befejezem, ha tudom” – mondja a lipárti költő,
azt sem titkolva, hogy rövidesen megint valami
» tk
újszerű dologgal rukkol elő.
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MARKUSOVSZKY LAJOS, AZ ÚJÍTÓ ORVOS
Nem hétköznapi karrier a 19. században

Kétszáz éve született Markusovszky Lajos. Róla nevezték el a megye kórházát,
és nem ez az egyetlen kötődése Vas megyéhez. Életrajzát sokan feldolgozták,
s emlékét is széles körben ápolják. Kora hőseként, a modern magyar
egészségügyi oktatás megszervezőjeként vonult be a történelembe.
De vajon 1848-as szerepvállalásáról is eleget hallottunk?
A szlovákiai Csorbán született Markusovszky
Lajos 1815-ben. Szlovákul, németül egyaránt
jól beszélt már gyerekkorában. 1834-től a pesti
egyetem orvosi karának hallgatója lett. Kiskorától fogva egyedül nevelte evangélikus lelkész
édesapja, ám időközben meghalt, így Markusovszkynak munkát kellett vállalnia, hogy
tanulmányait folytathassa. Festetich Leó családjánál lett latintanár és nevelő, s e feladatok
a pedagógia és a nevelésügy irányába terelték
érdeklődését. Később segédként dolgozott Balassa János sebészprofesszor mellett. Az orvosi
oklevelet 1844-ben szerezte meg, disszertációját Az orvos mint nevelő címmel írta. A francia
sebészet eredményeit Párizsban tanulmányozta,
de Bécsben is eltöltött két évet, ahol műtőnövendék volt. Itt ismerkedett meg Semmelweis
Ignáccal, akivel életre szóló barátságot kötött.
Hazatérvén bevezette a gyakorlatba az éterbódítást – amelyet először saját magán próbált ki –,
azt a sebészeti beavatkozások alkalmával mind
gyakrabban használták kollégái is.
Amikor a forradalom vihara végigsöpört Európán, Markusovszky Lajos fontos szerepet vállalt a Magyar Katonai Egészségügyi Szolgálat
létrehozásában; tanfolyamot szervezett a honvédorvosoknak, ahol katonai sebészetet és műtőgyakorlatot oktatott. Ideiglenesen a Fővárosi
Sebészeti Klinika irányításával is megbízták.
1848 novemberétől dolgozott törzsorvosként, ő
kezelte Görgey Artúr fejsérülését, sőt vele volt a
világosi fegyverletételnél, majd követte a száműzetésbe, Klagenfurtba is.
Visszatérve Pestre, mindent elölről kellett kez- rangot is kapott. Tagja volt a Magyar Tudomádenie. Elvették tőle egyetemi állását, mert nyos Akadémiának, megalapította az Orvosi
politikailag megbízhatatlannak számított. Ké- Hetilapot, létrehozta a Magyar Orvosi Könyvsőbb ismét Balassa asszisztense lett, és közö- kiadó Társulatot. Jelentős szerepe volt az orsen munkálkodtak egy haladó gondolkodású vosképzés és -továbbképzés korszerűsítésében,
orvosi kör megszervezésén, amelynek tagjai az a közegészségtani tanszék megszervezésében,
orvosképzés és a közegészségügy felemelését a kolozsvári orvosi kar alapításában is. Abbátűzték ki célul. Magánorvosi gyakorlatot foly- ziában hunyt el 1893-ban. Vasegerszegen, a
tatott – egyetemi magántanári kinevezését pro- Markusovszky család közös sírboltjában hetestáns vallása miatt elutasították –, az Eötvös lyezték örök nyugalomra. Itt emlékeznek meg
és Trefort családnak is háziorvosa lett. E kap- róla március 15-én, délelőtt 11 órától. Felidézik
csolatai a karrierjére is kihatottak: a kiegyezés majd szerepvállalását a forradalom és szabadután a vallás- és közoktatási minisztériumnál ságharc idején, Horváth Boldizsár professzor
titkári állást kapott. Eleinte az orvosképzés, pedig a Markusovszky-emlékbizottság megalamajd más egyetemi ügyek előadójaként vált kulásáról és feladatairól tart ismertetőt. » há
ismertté, később pedig miniszteri tanácsosi forrás: Orvosi Hetilap, 1973

Horváth Nikoletta

ÁLLATI
KIMOZDULÁS
Elindulni a mozgás ösvényén nehéz feladat. Már
az elhatározás megszületése is hetekbe, hónapokba telhet. A hirtelen fellelkesedés azonban
hamar ki is pukkadhat. Szilárd alap kell, amire
építeni lehet. Vagy egy jó kőműves, aki lebetonozza elképzeléseinket. Esetemben Lili ragadta
mancsába az irányítást, és egy késő téli hajnalon
böködve adta tudtomra: elég volt a lazsálásból,
irány a séta! Néha mindenünk adott a cél eléréséhez: megvan az elhatározás, a kijelölt út, a megállóhelyek, mégis a fülünknél fogva kell ráncigálni
minket, hogy belevágjunk. Ha visszagondolok
arra, hogy nekem mik voltak az akadályozó tényezőim, akkor első helyre a félelmet tenném,
másodikra pedig a fájdalmat. Az érszűkületemnek hála, kis távolság megtétele után már éreztem az izmokat uralma alá hajtó görcsöt. Ezért
a könnyebbik utat választottam: az ágyamban
fekve álmodoztam arról, hogy egyszer, majd, valamikor lerúgom magamról a takarót, és beizzítom a rakétákat. Lili azonban nem hagyott, neki
ugyanis teljesen normális igényei voltak: mozogni, kimozdulni, szaglászni akart.
Először – visszatekintve – nevetségesen aprócska köröket tettünk, de akkor hatalmas győzelemnek éreztem minden plusz lépést. A természet újbóli felfedezése óriási mérföldkő volt számomra.
Gyermekként, de duci lány lévén különösebben
nem rajongtam a sokszor tüdőt, lábakat próbáló
dombokért. Ahogy felnőttként belecsöppentem
a neszekkel, zajokkal, illatokkal teli, érintetlen
csodaországba, teljesen elvarázsolódtam. A talpammal éreztem, tapintottam az ágakat, a moha
borította köveket, kezemmel érintettem az évezredes meséket suttogó fákat, s fülem pásztázta a
titkokat rejtő környezetet. A mozgás szeretete Liliről átragadt rám is. Egyre többet akartam menni, s tudtam, ezzel örömet szerzek az amúgy napközben komoly kötelességet teljesítő kutyámnak.
Olykor, az indulás előtti euforikus pillanatokban
(Lili rohangál, lenyom néhány puszit, szagolja az
ajtót, és türelmetlen topogással jelzi, hogy itt az
idő) elmélázok azon, hogy vajon mi lenne velem
nélküle? Kilenchetes korától fogva vakvezetőnek
neveltük, tökéletes munkakutya vált belőle. Nekem áldozta az életét, a szabadságát. Számára a
parancsok, az útvonalak, a védelmezésem az első.
Eb énje csak másodlagos. Ő kényszerített arra is,
hogy teljesítsem az álmaimat! Ő ott lesz velem,
vigyáz rám. Hiába, azt hiszem nekem van a világon a legjobb személyi „ebzőm”!
vakvagany.cafeblog.hu
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SZAMÁR-SZIGET
SZELLEMKATONÁI
Szombathelyre érkezett a Szamár-sziget szellemkatonái – A nagy háború balkáni halálmarsa című vándorkiállítás, amely az első világháborúban fogságba esett monarchiabeli
katonáknak állít emléket. A kiállításmegnyitó
nyitánya volt egyben a 2015-ös esztendő világháborús emléksorozatának.
A Szardínia szomszédságában fekvő Asinara
szigete ma földközi-tengeri turistaparadicsom.
Ki hinné, hogy száz évvel ezelőtt maga volt a
földi pokol. Több tízezer hadifogoly, köztük sok
ezer magyar lelte halálát az itteni lágerben, iszonyú kínok közepette.
Száz év alatt nyomtalanul tűnt el annak a nyolcvanötezer osztrák–magyar hadifogolynak a
története, aki a szerbiai hadszíntéren esett fogságba 1914–15 fordulóján. Elszenvedték a nagy
tífuszjárványt, amely 35 ezresre apasztotta a
fogolysereget. Végighajtották őket a Balkánon,
két hónapig gyalogoltak ellátás nélkül, betegen,
meggyötörve a szerb őrök által. Hajóval vitték
őket Szardínia kis börtönszigetére, Asinarára, a
Szamár-szigetre, ahol kolerajárvány tizedelte az
embereket. Alig néhány ezren élték túl a borzalmakat. Akik végül hazatértek, nemigen beszéltek kálváriájukról, feljegyzések alig maradtak.
Feledésbe merült történetüket a Magyar Nemzet két újságírója dolgozta fel. Néhány megmaradt naplórészletből, emléktárgyból, fotókból
állt össze a könyv és a kiállítás anyaga, amely végigvezeti a látogatót az 1915 őszén indult erőltetett menet stációin. Szamár-sziget szellemkatonáiról dokumentumfilm is készült, amelyet
egy hónap múlva láthat a közönség.
A nagy háború kitörésének századik évfordulójára tavaly számos programot szerveztek
országszerte. Az eseménysorozat fővédnöke,
Hende Csaba honvédelmi miniszter a megnyitón azt mondta: az utódok dolga az emlékezés
és a tanulságok levonása. Idén a megemlékezések középpontjában az 1915-ös események
» bb
állnak.

ARANY ALAP GYŰJTEMÉNY

Kortárs nemzetközi képzőművészeti kiállítás Szlovéniából

Sonja Jerič képzőművész férjével közösen szervezi Maribor közelében
a Soraj művésztelep táborait. Az elnevezés játék Sonja és Rado nevének
betűivel, de annál többet is jelent: szlovénül napfényes édent.
FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR
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A KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA A SZOMBATHELYI KÉPTÁRBAN

„Művészeti portánkon azóta szervezzük ezeket az Zalaegerszegen élő festőművész is, akinek jelentős
együttléteket, mióta Maribor Európa kulturális szerepe van abban, hogy a művésztelep alkotóinak
fővárosa volt, vagyis 2012 óta. Eddig hetvenöten munkáiból nagyszabású tárlat nyílt a Szombathejártak nálunk, ott készült műveikből zsűri válasz- lyi Képtárban. A Soraj Arany Alap csak az egyik
totta ki azt a százhúsz alkotást, amit elhoztunk gyűjteményük, emellett készülnek olyan művek,
Szombathelyre. Kezdetben a baráti körünk tagjai amikkel támogatóiknak mondanak köszönetet, a
jöttek el egy-egy táborba, azóta bővült a kör, több harmadik válogatást jótékony célra fordítják.
országból érkeznek hozzánk festő- és fotóművé- „A kultúra a legszívhezszólóbban közvetít két
szek, költők, kritikusok, iparművészek, pedagó- nemzet között” – méltatta a kiállítás létrejöttét
gusok, régészek, filozófusok, miközben alkotnak Ksenija Škrilec, a Szlovén Köztársaság magyaroreszmét cserélnek, vagy éppen megkóstolják a szági nagykövete. A tervek szerint később magyar
környék csemegéit. A művésztelepet idilli termé- művészek is bemutatkozhatnak Mariborban,
szeti környezet veszi körül. Minden évben egy-egy ami élénkítheti a testvérvárosi kapcsolatot Szomtéma köré szervezzük a tábort: volt már központi bathely és a szlovén település között – emelte ki a
motívum a bodza, a piramis, vagy éppen a leven- megnyitón Puskás Tivadar polgármester.
dula” – mesélt a kezdeményezésről Sonja. Gyak- A nemzetközi kortárs gyűjtemény alkotásai ápriran vendégeskedik a táborokban Nemes László, lis 5-éig láthatók a képtárban.
» fgy

FELHÍVÁS A DONI HARCOSOKHOZ
A Honvédelmi Minisztérium az utókor számára
hang- és képfelvételt kíván készíteni a doni áttörés egykori harcosaival. Kérjük az érintetteket,
hogy jelentkezzenek Kemenesaljáról a celldömölki polgármesteri hivatalban március 16-án,
hétfőn 11 órakor, míg a megye más területeiről

március 17-én, kedden 9 órakor a szombathelyi városházán. Kérünk minden érintettet, hogy
részvételi szándékáról vagy esetleges akadályoztatásáról előzetesen a 94/520-127-es telefonszámon tájékoztasson bennünket.
» Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
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MERRE TOVÁBB HALADÁS?

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

Fontos mérkőzés előtt áll a Szombathelyi Swietelsky-Haladás csapata.
A többségi tulajdonos szombathelyi önkormányzat eközben arra törekszik, hogy
a csapat hosszú távú jövőjének megalapozása érdekében a megfelelő szakmai
és pénzügyi hátteret megteremtse – tudtuk meg Koczka Tibor alpolgármestertől.

ILLÉS BÉLA ÉS KOCZKA TIBOR AZ ILLÉS AKADÉMIA FEJLESZTÉSÉNEK INDÍTÁSÁNÁL

„A futballklub jövője fontos a város számára. Az
önkormányzat, mint felelős tulajdonos, arra törekszik, hogy a csapat szakmai és anyagi jövője
hosszú távon biztosított legyen” – szögezte le
kérdésünkre Koczka Tibor. Majd így folytatta:
„Fontos tisztában lennünk azzal, hogy az NBIben jelenleg a Szombathelyi Swietelsky-Haladás
csapata gazdálkodik a legkisebb büdzséből. Sőt,
az NBII-es bajnokságban is találunk öt olyan
csapatot, melynek nagyobb az éves költségvetése,
mint a szombathelyi futballklubnak.
Kérdésünkre, hogy a többségi tulajdonos önkormányzat milyen megoldásban gondolkodik,
Koczka Tibor kifejtette: „A jelenlegi helyzetből
kivezető hosszútávú tervek vannak a városvezetés előtt. Jó hír a csapatnak és a szurkolóknak,
valamint Szombathely valamennyi futballt támogató és szerető lakosa számára, hogy olyan

megoldás születhet, amely biztosítja a szakmai
hátteret. Annak megteremtése után pedig olyan
szponzorációs szerződés születhet, amely évekre
biztosítja a klub anyagi biztonságát. Ennek azonban feltétele, hogy a szponzor olyan szakmai
hátteret tudjon a klub mögött, ami bizalmat ad
a további sikeres működéshez” – hangsúlyozta
a városvezető. A sportért felelős alpolgármester
hozzátette: „A szakmai és a szponzori befektetővel is folynak a tárgyalások, amelyek jelenlegi
szakaszában még sem nevet, sem összeget nem
említünk. A cél az, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az érdemi munka. Fontos számunkra,
hogy a döntést a klub vezetősége, a játékosok és a
szurkolók is támogassák, hiszen így lesz lehetőségünk arra, hogy összefogással egy sikeres csapat
legyen a Haladás, és büszke lehessen a város minden lakosa a sporteredményekre.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG UTÁN, VILÁGBAJNOKSÁG ELŐTT
Győrffy Kristóf és Bakos Bálint után a Szombathelyi Vívóakadémia újabb remek párbajtőrözője
jutott el egy világversenyre. Bende Bence a Mariborban rendezett kadet Európa-bajnokságon képviselhette a vasi színeket. Patócs Zsolt tanítványa a
több mint százfős egyéni mezőnyben úgy végzett
az igen előkelő 34. helyen, hogy egy mandulagyulladás miatt betegen versenyzett. A csapatver-

senyben viszont már jobban tudott koncentrálni
a szombathelyi fiatalember, és többek között az ő
jó teljesítményének köszönhetően nyert a magyar
korosztályos válogatott bronzérmet. Bende Bence
jelenleg a magyar ranglista második helyén áll a kadet vívók között, így minden esélye megvan arra,
hogy az április 1-jén Taskentben kezdődő korcsoportos világbajnokságon is pástra léphessen.

ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁR AK

Március 14. (szombat)
20.00–08.00
ÁRKÁDIA GYÓGYSZERTÁR
Dolgozók útja 1/a
Tel.: (94) 508-008
Március 15. (vasárnap)
08.00–08.00
BENU GYÓGYSZERTÁR INTERSPAR
Újvilág u. 1. (Interspar)
Tel.: (94) 313-300
Március 16. (hétfő)
20.00–08.00
RÓKUS GYÓGYSZERTÁR
Gábor Áron u. 12.
Tel.: (94) 510-312
Március 17. (kedd)
20.00–08.00
MARGARÉTA GYÓGYSZERTÁR
Margaréta u. 3.
Tel.: (94) 500-222
Március 18. (szerda)
20.00–08.00
ISIS GYÓGYSZERTÁR
Rákóczi F. u. 1.
Tel.: (94) 322-123
Március 19. (csütörtök)
20.00–08.00
MARKUSOVSZKY GYÓGYSZERTÁR
Markusovszky u. 3.
Tel.: (94) 506-112
Március 20. (péntek)
20.00–08.00
PELIKÁN GYÓGYSZERTÁR
Semmelweis u. 4–6.
Tel.: (94) 500-440
Március 21. (szombat)
20.00–08.00
STROMFELD GYÓGYSZERTÁR
Stromfeld A. u. 15.
Tel.: (94) 801-230

1992-től a szakkereskedő

Beépíthető sütők,
főzőlapok, páraelszívók
széles választékban
Szombathely, Pálya utca 10–16.
Tel.: 94/510-555 • www.sebomuszaki.hu
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A KÖZÉPSZAKASZ
SORSOLÁSA
MÁRCIUS 14. (SZOMBAT):

szabadnap

FELSŐHÁZ NINCS, DE A POZÍCIÓ NEM ROSSZ

A Falco kosárcsapata az ötödik helyen zárta az alapszakaszt

Az alapszakasz utolsó fordulójában, pontgazdag mérkőzésen a Falco-Trend
Optika KC 105-102 arányban győzött idegenben az Alba Fehérvár együttese
ellen. A szombathelyiek a nem várt siker ellenére is lemaradtak a felsőházról,
ötödik helyen zárták a pontvadászat első körét.

MÁRCIUS 18. (SZERDA) 18.30:

FOTÓ: CSEH GÁBOR
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Falco-Trend Optika KC-Alba Fehérvár
MÁRCIUS 21. (SZOMBAT) 18.00:

Pécs-Falco-Trend Optika KC
MÁRCIUS 25. (SZERDA) 18.30:

Falco-Trend Optika KC-Körmend
MÁRCIUS 29. VASÁRNAP) 18.00:

Szeged-Falco-Trend Optika KC

ÁPRILIS 1. (SZERDA):

szabadnap

ÁPRILIS 4. (SZOMBAT) 18.00:

Alba Fehérvár-Falco-Trend Optika KC
ÁPRILIS 8. (SZERDA) 18.30:

Falco-Trend Optika KC-Pécs
ÁPRILIS 15. (SZERDA) 18.00:

Körmend-Falco-Trend Optika KC
ÁPRILIS 18. (SZOMBAT) 18.00:

Falco-Trend Optika KC-Szeged

NÉGY LÉGIÓS MARADT

Szerintem egyáltalán nem lehetett tét nélkülinek
nevezni a székesfehérvári meccsünket – fogott
az alapszakasz értékelésébe Kálmán László, a Falco-Trend Optika KC vezetőedzője. – A Kaposvártól elszenvedett vereségünk azt jelentette, hogy
a felsőházról lemaradunk, de fontos volt az Alba
legyőzése, mert azt az eredményt is visszük magunkkal a középszakaszra.

Sokszor történt, hogy a játékosaink úgy gondolták:
a nagyszünet utáni rövid időben nem történhet
semmi lényeges. Sajnos ez komoly tévedés volt,
mert előfordult, hogy két-három perc alatt elveszítettünk egy egálra álló mérkőzést. A mi csapatunkra jellemző, hogy nagyobb hátrányból nem
tud visszakapaszkodni, mert a nehéz periódusokban rossz döntéseket hozunk. Vagy siettetjük a befejezéseket, vagy elveszítjük a hitünket. De ezeket a
helyzeteket is meg kell tanulnunk kezelni!

Az alapszakasz hajrájában távozott a Falco-
Trend Optika KC kosárcsapatától Nicholas
Covington. Az amerikai légiós családi okokra
hivatkozva kérte a sárga-fekete klub vezetőitől,
hogy engedjék el. A teljes igazsághoz azonban
A FALCO VÉGÜL AZ ÖTÖDIK HELYEN ZÁRTA AZ ALAPSZAaz is hozzátartozik, hogy Kálmán László vezetőedző sem volt elégedett a hátvéd teljesítméKASZT. MENNYIRE ELÉGEDETT EZZEL A SZEREPLÉSSEL?
Ha valaki a bajnokság kezdete előtt felajánlotta MÁRCIUS 18-ÁN AZ ALBA FEHÉRVÁR ELLENI HAZAI MEC�nyével, hozzáállásával, így nem is ragaszkodott
volna nekem azt, hogy így szerepelünk, azon- CSEL KEZDI MEG A KÖZÉPSZAKASZT A FALCO. MI VÁRHATÓ
ahhoz, hogy Covington a vasi megyeszékhenal igent mondtam volna. A15 győzelem ettől a A FOLYTATÁSBAN?
lyen maradjon. Gondot okoz viszont, hogy
csapattól remek teljesítmény. Természetesen van Jó pozícióban kezdjük meg a középszakaszt, mert
Bam Doyne sem teljesen egészséges, ebből
bennem hiányérzet, mert voltak rossz mérkőzé- ha csak a hazai meccseinket nyerjük meg, akkor is
adódóan pedig mezőnyposzton komoly probseink is. A vesztes meccseinken nem pár ponttal megőrizhetjük az első helyet ebben az ötösfogatlémák lehetnek a folytatásban. Egészen más a
kaptunk ki, hanem nagy zakókba szaladtunk bele. ban. Mindegyik meccs nagy csata lesz, mert rajhelyzet a centerek esetében. Most, hogy Milan
Ezen feltétlenül változtatnunk kell! Nem jó, ha tunk kívül a Fehérvár, a Pécs, a Körmend és a SzeMajsztorovics is felépült, a bőség zavarával
nincs a csapatnak tartása, ha rendszeresen szétesik. ged is be akar jutni a rájátszásba. Most hosszabb
küzdhetnek a szombathelyiek. Zoran Krisztanovics hetek óta rendkívül ponterősen koHinniük kell magukban a játékosoknak, és akkor időnk lesz arra, hogy összerakjuk a játékainkat és
sarazik, így fontos eleme a szombathelyiek tágyakrabban jönnek majd az olyan bravúrok is, a védekezésünket. Fontos, hogy a sérültjeink felmadójátékának. Kár, hogy védekezésben nem
épülhetnek, és pihenhet is a keret.
amilyen az Alba idegenbeli legyőzése volt.
MENNYIRE MEGHATÁROZÓ, HOGY A FALCO CSAPATÁNAK
HA MÁR A RÁJÁTSZÁST EMLÍTETTE: MELYIK CSAPATOT VÁannyira határozott, mint mondjuk Majsztorovics. A két játékosból lehetne egy remek centert
NINCS IGAZI VEZÉREGYÉNISÉGE?
LASZTANÁ ELLENFÉLNÉK?
Tényleg hiányzik, hogy a kritikus szituációkban va- A Szolnok kivételével bárkivel szemben lehet toösszegyúrni, ám azt nem valószínű, hogy meg
laki a sereg élére álljon. Néha akadt játékosunk, aki vábbjutási esélyünk. Az alapszakasz utolsó pár
tudná tartani a Falco. A bajnokság egyik legjobb irányítója, Goran Martinics viszont bizezt magára vállalta, de ez csak ritkán történt meg. fordulója azt bizonyította, hogy nincsenek verhetosan sárga-feketében pattogtat a pontvadászat
Talán ezért fordult elő többször, hogy szétesett a tetlen csapatok. Például a Paks is kikapott Jászberényben. A Szolnok más kategória, de a többiekkel
végéig. Remélhetőleg őt elkerülik a sérülések,
csapatunk. Próbálunk majd ezen is változtatni!
AZON NEM VÁLTOZTATNÁNAK, HOGY A MÁSODIK FÉLIDŐ- szemben legalább negyven százalék esélyünk lenmivel a jelenlegi helyzetben szinte pótolhatatlannak tűnik a remek játékmester.
ne a párharc megnyerésére.
» Horváth Zoltán
KET JOBBAN KEZDJE A CSAPAT?
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JÓ HELYRE KERÜLT A TÁMOGATÁS

NÉGY MAGYAR
ARANYÉREM

Nagy sikert aratott a Birkózó Magyar Nagydíj

FOTÓ: BENKŐ SÁNDOR

2015-ben az első nagyrendezvény Szombathelyen a kötöttfogású
Birkózó Magyar Nagydíj volt, melyet tízmillió forinttal támogatott
az önkormányzat. Az Aréna Savariában megrendezett viadal mind
a szakma, mind a szurkolók körében sikert aratott.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ennek a jelentős
nemzetközi viadalnak immár 13. alkalommal adhatott otthont Szombathely – kezdte a beszélgetést
Koczka Tibor alpolgármester. – Természetesen
ezért köszönet jár a Magyar Birkózó Szövetségnek, amely idehozta a viadalt. Ráadásul remekelt a
magyar csapat, még egyszer sem fordult elő, hogy
négy súlycsoportban is honi versenyző diadalmaskodjon. Az pedig hab a tortán, hogy a hazai
közönség előtt birkózó Ligeti Dániel is aranyérmes lett. Amúgy Dani nem esett messze a fájától,
hiszen édesapja, Ligeti Ferenc súlyemelésben ért
el komoly nemzetközi eredményeket. Pozitívum
volt az is, hogy sok nézőt sikerült az Aréna Savariába csábítani. Szerintem egyrészt a szervezők
nagyobb hangsúlyt helyeztek a reklámra, másrészt
ezúttal a hölgyek – nőnapra való tekintettel – hétvégén ingyen nézhették meg a versenyt. Ennek ellenére Németh Szilárddal, a szövetség nemrégiben
megválasztott elnökével arról beszélgettünk, hogy
jövőre jó lenne a viadal előtt egy reklámkampányt
tartani a nézők toborzására, és ha a jegyvásárlók
között ajándékokat is ki lehetne sorsolni, akkor
akár teljesen meg tudnánk tölteni a csarnokot.

EZEK SZERINT JÓ HELYRE KERÜLT AZ A TÍZMILLIÓ FORINT,
MELLYEL A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATTA A RENDEZVÉNYT?

A közgyűlés január végén fogadta el a nagyrendezvényekkel kapcsolatos pályázati kiírást. Február
elsejétől erre jelentkezhettek is sportszervező cégek vagy sportegyesületek, sportági szakszövetsé-

gek. A cél az volt, hogy átláthatóbb, hatékonyabb
és igazságosabb legyen a rendelkezésre álló pénzek
elosztása. Igaz, hogy húsz százalékkal több pénz
áll rendelkezésünkre erre a célra az idei költségvetésben, de azt azért látni kell, hogy még ennél is
jóval nagyobb forrásra lenne igény. A pályázatok
elbírásánál mérlegeljük a rendezvény sportértékét,
és látni akarjuk a költségvetését is. Emellett fontos,
hogy városmarketing szempontból milyen hozadéka lehet. Visszatérve a Birkózó Magyar Nagydíjra: Szombathely neve napokon keresztül mind
az írott, mind az elektronikus sajtóban rengeteget
forgott. Jó reklám volt ez a városnak. Messze vitte
a hírünket.
MILYEN NAGYRENDEZVÉNYEKRŐL TUDHATÓ MÉG, HOGY
IDÉN BIZTOSAN MEGRENDEZIK AZOKAT?

Februárban a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az első félévben esedékes rendezvényekről döntött. Benne van például a női kosárlabda
Európa-bajnokság támogatása, amely révén néhány mérkőzés Szombathelyre kerülhet. De továbbra is segítjük többek között a Vasi Vasember
megrendezését is. Lesz két gála: egy asztaliteniszező és egy tornász, ami ugyan a második félévben
esedékes, de a támogatásukról döntés született,
mivel a nemzetközi versenynaptárba már be kellett
kerülniük. Egyébként az önkormányzat átlagosan
a rendezési költség harmadát, negyedét biztosítja;
ráadásul úgy, hogy az elnyert összeg nyolcvan százalékát fizeti ki előre, a támogatás további részét a
rendezvény pénzügyi elszámolását követően. » hz

Tizenharmadik alkalommal rendezték Szombathelyen a kötöttfogású Birkózó Magyar
Nagydíjat. A viadalra ezúttal 27 országból közel
háromszáz sportoló nevezett. A magyar válogatott 24 versenyzővel érkezett a vasi megyeszékhelyre, a legjobbak közül egyedül a betegséggel
küszködő Lőrincz Tamás hiányzott.
„Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon magas
színvonalú erőpróba volt. Szerintem az elmúlt
esztendők legjobb magyarországi birkózóversenyén vehettünk részt. Ez igaz a mezőny
minőségére és nagyságára is. A viadal előtt két
héten át Tatán edzőtáboroztunk, ahol a mieinkkel együtt közel kétszáz sportoló gyakorolt.
A szombathelyi rendezvénnyel párban ez remek felkészülést biztosított nekünk az idei év
nagy megmérettetéseire. Elsősorban természetesen a szeptemberben Las Vegasban megrendezésre kerülő világbajnokságra gondolok.
A szombathelyi szereplésünkkel pedig maximálisan elégedett vagyok. A négy aranyérem
és a csapatverseny megnyerése minden előzetes várakozásunkat felülmúlta” – fogalmazott
Struhács György, a magyar kötöttfogású birkózóválogatott szövetségi kapitánya.
A magyarok közül Kiss Balázs, Korpási Bálint,
Bácsi Péter és Ligeti Dániel nyert aranyérmet.
A Haladás VSE sportolója, Ligeti Dániel annak ellenére bizonyult a legjobbnak a kötöttfogásúak 130 kilogrammos súlycsoportjában,
hogy eddigi nagy sikereit szabadfogásban
érte el.
„Igen-igen örülök az aranyéremnek. Főleg
azért, mert Szombathelyen, a szülővárosomban nyertem. Ráadásul édesapám, a menyas�szonyom és a barátaim is részesei lehettek a
sikernek. Nagyon boldog vagyok, hogy itthon
tudtam valamit letenni az asztalra. Remélem
ez a győzelem jó előjel lesz a szeptemberi világbajnokságra, amelyen természetesen szabadfogásban szeretnék kvalifikációt szerezni
a riói olimpiára” – nyilatkozta győzelmi mámorban Ligeti Dániel.
A verseny nyitóünnepségének keretében különböző elismeréseket adott át Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség nemrégiben
megválasztott elnöke. Többek között Puskás
Tivadar polgármester, Koczka Tibor alpolgármester és Takátsné Tenki Mária is kitüntetést
vehetett át. A szövetség első emberével folytatott megbeszélések alapján minden esély megvan arra, hogy jövőre is a vasi megyeszékhely
adhasson otthont a kötöttfogású Birkózó Magyar Nagydíjnak.
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A Pannon Lapok
Társasága
aukciós portálja

2015.
március
18-24.

Licitzárás:
2015. március 24.
19 órától

OnLine
Aukció

A Szombathelyi
Erdészeti Zrt.
rajzpályázatot hirdet

› Regisztrálj a rendszerbe!
› Licitálj a kívánt termékekre!
› Juss hozzá jóval olcsóbban
álmaidhoz, vágyaidhoz!

óvodás és alsó tagozatos
általános iskolás
gyermekek számára

„Mit láttam
az erdőben?”
címmel.
A pályázati felhívás a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.
honlapjának
Hírek oldaláról letölthető.

Része a megtakarításnak!

További információval
Varga Péter
közjóléti csoportvezető
szolgál az alábbi
elérhetőségeken:
e-mail: vargap@szherdeszet.hu
tel.: 0036/30/95-71-351

Ford B-MAX

TECHNOLOGY 1.0 EcoBoost
100LE, fehér

3.990.000 Ft*

3 automata klíma
3 első-hátsó ablakemelők
3 SYNC tecnológia

Strauss Autószalon

9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Tel.: +36 94/512-860 • Fax: +36 94/512-870
E-mail: info@strauss.hu • www.strauss.hu
*

Az ajánlat új Ford modellek vásárlása esetén, Ford Credit Bruttó vételárkedvezmény akció keretében 2015.01.01 és 2015.03.31. között megkötött vevőszerződésre és forgalomba helyezés illetve a
készlet erejéig érvényes. A Ford Credit Bruttó vételárkedvezmény kizárólag zárt végű pénzügyi lízing formában elérhető, forint alapon. A legkisebb ﬁnanszírozott összeg: 800 000 Ft, a minimális
futamidő: 24 hónap lehet. Referencia THM forint alapon 10,37% - 15,01%, amely 2 000 000 Ft ﬁnanszírozott összeg és 60 hónapos futamidő esetén került megállapításra. A THM meghatározása
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a ﬁnanszírozás árfolyam- valamint
kamatkockázatát. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója, a Lombard Lízing Zrt nyújtja.
A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A kép illusztráció. Vegyes átlagfogyasztás: 4.9 l/100 km; CO2 kibocsátás: 114 g/km.
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Kőszeg legnagyobb munkáltatója, a

KROMBERG és SCHUBERT Kft.
a folyamatosan bővülő vevői igények kiszolgálására
munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

kábelgyártó

– 3 műszakban

Fő partnereink:

Amit érdemes tudni rólunk:
¢ Stabilitás: 1991 óta folyamatos termelés
¢ Biztos jövő: folyamatos technológiai beruházások
¢ Növekedés: dolgozói létszám 2008-ban 580 fő, 2014-ben több mint 900 fő

Amit nyújtunk:
¢
¢
¢
¢
¢

Határozatlan idejű munkaszerződés
Emelt pótlékok (40% műszakpótlék, munkarendi pótlék)
Erzsébet-utalvány
Bónuszrendszer (minőségi bónusz, jelenléti prémium)
100% utazási támogatás (bérlet vagy céges buszjárat Szombathelyről,
Zalaegerszegről, Vasvárról és Körmendről)
Jelentkezés személyesen vagy a jelentkezes@ksh.kroschu.com e-mail címen.

Kromberg és Schubert Kft. • 9730 Kőszeg, Cáki út 5.
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ﬁú 2 részes
(68-86)

9990 Ft*

Baba lány 3 részes
szabadidőruha

* –5% törzsvásárlói kártyával!

Olasz női felső
5990 Ft

3390 Ft

(68-98) 5990 Ft

3790 Ft

Fiú farmerdzseki

(104-164) 5990 Ft

Lány mintás póló

Női nadrág
(26-32) 6990 Ft

(140-164) 2990 Ft

3790 Ft

(L-4XL) 9990 Ft

„Életre szóló élményekben utazunk!”

Szombathely, Kőszegi u. 19. • Tel.: 94/312-972 • www.ventouratravel.hu
Kreuzenstein vára és Tulln kertjei . . . . . . . . . . . 7.500 Ft/fő
Ötschergraben túra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.300 Ft/fő
Rába-szurdok túra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.900 Ft/fő
Morva mesekastélyok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.800 Ft/fő
Budavári Labirintus és a Várkert Bazár. . . . . . .7.900 Ft/fő
Gödöllő és Hollókő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.900 Ft/fő
„5 Fingers” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.500 Ft/fő
Plitvicei tavak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.200 Ft/fő

A szombathelyi EPCOS Kft. által gyártott elektronikai alkatrészek megtalálhatóak szinte
minden elektromos és elektronikus készülékben, amelyek kifogástalan működéséhez
termékeink nélkülözhetetlenek. Az EPCOS által gyártott alkatrészek biztosítják az energiaellátást, az elektromos jelek feldolgozását, valamint védik az elektronikus áramköröket a hibás
működéstől és a kieséstől. Az EPCOS, a TDK csoport tagjaként ezen kulcsfontosságú termékek
egyik vezető gyártója a világon.
A piaci pozíciónk megerősítése és a vevői igényeknek való minél jobb megfelelés érdekében,
várjuk pályázók jelentkezését az alábbi munkakörökbe:
SZERSZÁMRAKTÁROS
(4 műszakos munkavégzés)

GÉPBEÁLLÍTÓ
(4 műszakos munkavégzés)

Feladatok:
• tartalék alkatrészek SAP-ban történő kezelése (kiadás, bevételezés, nyilvántartás),
• műszaki rajz szerinti méretellenőrzések,
• készletfigyelés, ellenőrzés, kimutatások
készítése.

Feladatok:
• gyártóberendezések folyamatos működésének biztosítása, beállítása,
• átállások, javítások elvégzése,
• folyamatos termelés támogatása.

Elvárások:
• középfokú műszaki végzettség,
• méréstechnikai jártasság,
• alapfokú számítógépes ismeret (Excel).

Elvárás:
• műszaki szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség.

Ha fenti ajánlatunk felkeltette érdeklődését, úgy kérjük, hogy a pályázott munkakör
megjelölésével jelentkezzen a HRSzombathely@epcos.com e-mail címen.
EPCOS Kft · A TDK Group Company
www.epcos.com

4690 Ft

Érvényes: 2015.03.14– 03.21.

VenToura Travel Utazási Iroda
ápr. 11.
ápr. 12.
ápr. 19.
ápr. 25.
ápr. 26.
máj. 1.
máj. 1.
máj. 2.

1590 Ft

Női farmerkabát

: Hófehérke Divatáruház










3990 Ft

További részletek az üzletben.

Szombathely,
Sz
zombathely,
zzomb
bathely, FFőő ttér
éérr 30.
30. Tel.:
Teel. 94/328-757

EGYNAPOS
UTAK
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Eng.sz.: U-001262









máj. 3.
máj. 10.
máj. 16.
máj. 23.
máj. 25.
máj. 30.
máj. 31.

További ajánlatainkat keresse honlapunkon, katalógusunkban vagy utazási irodánkban!

Kittenrberger Élménykertek . . . . . . . . . . . . . . . . .8.500 Ft/fő
Krisna-völgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.900 Ft/fő
Túra a Raxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500 Ft/fő
Dachstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.500 Ft/fő
Túra a Thaya-völgyben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.900 Ft/fő
Csoki-túra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.000 Ft/fő
Túra a Papuk-hegységben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000 Ft/fő

Az LuK Savaria Kft. a következő pozícióba várja a jelentkezőket:

Forgácsoló gépkezelő (Ref. kód: SZI5)
(fa- és fémipari gyártásban gyakorlatot szerzett kollégákat keresünk)
AKINEK FELADATA LESZ:
• gépkezelés, átszerelés
• szerszámkorrekció

ELVÁRÁSAINK:
• műszaki szakmunkás végzettség (előny)
• 3–4 műszak vállalása
• pontos és önálló munkavégzés
• gyártásában szerzett tapasztalat
• tolómérő használat, műszaki jelölések
ismerete

Önéletrajzát a következő címre várjuk:
E-mail: karrier.luk.savaria@schaeffler.com
LuK Savaria Kft.
Személyügyi osztály
9700 Szombathely, Zanati út 31.
Önéletrajzában kérjük, tüntesse fel a megpályázott
munkakört a referenciakóddal együtt.

